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FÜGGETLEN KÖZÉLETI LAP
MAGYAR
MILLENNIUM
2000
Az ezredforduló - amely Szent
István király megkoronázásának,
államalapításunknak és a kereszténység felvételének ezeréves évfordulója - méltó megünneplése érdekében megalakult a Millenniumi
Események Koordinációs Testülete.
Feladata, hogy a kormányhatározat
szellemében meghatározza az eseménysorozattal kapcsolatos teendőket, felkutassa a megvalósításhoz
szükséges forrásokat. Az új testület
titkára Bihari József tanácsos, a
Kulturális, Szervező és Szolgáltató
Iroda munkatársa, tagjai: Bakk
Zoltán polgármester, H. Tóth
László alpolgármester, Bajusz Katalin bizottsági elnök, Balázs Zsolt
zeneiskola-igazgató, Batáné Máté
Mária könyvtárigazgató. Csikós
Sándor
műszaki
irodavezető,
Kerezsi Jenő kulturális irodavezető,
dr. Laczkó Béla prépost, Molnár
Anett alapítványi elnök, Sülye
Károlyné
művelődési
központigazgató. Szabó Antal gyűjteményvezető és Szabó József lelkész, a
Megyei Közgyűlés alelnöke. A
tagok köre gazdasági és kulturális
szakemberek beválasztásával még
bővülhet. A koordinációs bizottság
nem minősül a képviselő-testület
bizottságának, de annak ülésein
többször napirendre kerülnek a
feladatkörrel kapcsolatos kérdések.
A millenniumi eseménysorozat
2000. január 1-től 2001. augusztus
20-ig tart. A helyi erők mozgósításával többféle módon képzelhető el
a megemlékezés: például műemlékek
rendbehozatalával,
szoborállítással,
létesítmény-átadással,
kiadvány megjelentetésével, kiállítások. rendezvények szervezésével.

Megjelenik havonta

MINISZTERI LÁTOGATÁS
AZ ALMA MATERBEN A KULTÚRA NAPJÁN
Január 20-án fél egykor ünnepelték a
Magyar Kultúra Napját az intézmény diákjai, aktív és nyugdíjas dolgozói, valamint a
meghívottak. Bakk Zoltán polgármester és
dr. Szabó Lajos igazgató meghívására eljöttek Fegyvernek, Kengyel, Kétpó, Kuncsorba,
Kunhegyes, Örményes, Szajol, Tiszabő,
Tiszagyenda, Tiszapüspöki, Tiszaroff és
Tiszatenyő települések polgármesterei, iskola- és művelődési ház igazgatói. Hasonlóan megjelentek a városi képviselőtestület
tagjai, a Polgármesteri Hivatal szakappará-

köszöntője, majd a Himnusz után Bakk
Zoltán polgármester méltatta az eseményt,
és számot adott a kultúra városi helyzetéről.
(Az ünnepi beszédet lapunk teljes terjedelemben közli.) Ezt követően a Bercsényi
Emlékérmek átadására került sor, melyet az
a személy kaphat meg, aki kiemelkedő
munkájával,
munkásságával,
segítőtámogató tevékenységével hozzájárult az
intézmény hírnevének öregbítéséhez. Az
emlékérem tervezője és készítője Györfi
Sándor Munkácsy- és Mednyánszky-díjas

Dr. Hámori József miniszter átveszi a Bercsényi Emlékérmet a város első emberétől
tusának vezetői, munkatársai, az iskolák
igazgatói, a Művelődési Ház és a Könyvtár
vezetői, dolgozói, az egyházak képviselői,
valamint a Béke Mezőgazdasági Szövetkezet népdalköre. Vendége volt a városnak és
a gimnáziumnak Buday Péter, a Kórusok
Országos Tanácsának alelnöke és dr. Hámori József, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának minisztere, az
intézmény egykori diákja is.
A házigazda, dr. Szabó Lajos igazgató

szobrászművész. Ez alkalommal a kuratórium döntése alapján az emlékérmet dr.
Hámori József miniszter, a gimnázium
1950-ben érettségizett öregdiákja vehette
át Bakk Zoltán polgármestertől, továbbá
Bakk Zoltánné igazgatóhelyettes, matematika-ábrázológeometria, Tóth Mária orosztörténelem-angol és Szávó János matematika-ábrázológeometria szakos tanárok, valamint Rúder Tiborné könyvelő.
6. oldal
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TÁROYAIiT Á
A szociális ellátásokról
A képviselő-testület új rendeletet alkotott
a pénzben és természetben nyújtott szociális
támogatásokról, amelybe beépítette az Állami
Számvevőszék javaslatait, az időközi jogszabály- változásokat, és az infláció mértékéhez
igazította az abban szereplő összegeket.
Az ellátások köre bővült az időskorúak járadékával, ezt 1998-ban rendelte el magasabb
szintű jogszabály.
Új rendelkezés, hogy az önkormányzat
együttműködési kötelezettséget írhat elő a
családsegítő szolgálattal vagy a kijelölt szociális intézménnyel a rendszeres szociális segélyben részesülők számára Ennek célja az
aktív korú, nem foglalkoztatottak felkészítése
a munkavégzésre és a közhasznú foglalkoztatásban való részvételre.
A fenti célok megvalósítása érdekében
Bakk Zoltán polgármester együttműködési
megállapodást írt alá október 13-án a Kapocs
- Háló Alapítvány kuratóriumának elnökével.
Az alapítvány vállalja, hogy az „Újra dolgozom" program keretében tanácsadók alkalmazásával segíti a munkavállalók képzésének

Kiépülhet az
északi városrész
szennyvízhálózata
Az érintett területen magas a
talajvíz állása, hiszen a szigeteletlen vagy rosszul szigetelt házi
„derítőkben" gyűlik össze a
szennyvíz. Emiatt nem csak a
talajszennyeződés jelentős, hanem
az épületek állaga is romlik.
Az önkormányzat csatornahálózat létrehozását tervezi a város
északi területén. A gerincvezeték
mellett a telekhatáron belül 1
méterig csatlakozó vezeték is
kiépítésre kerül. A felmérések azt
mutatják, hogy a tervet nagyszámú
érdeklődés kíséri. Az ingatlantulajdonosoknak mintegy 60 %-a
vállalja a hálózatra történő rákötést. A csatlakozás feltételeiről és
a hozzájárulás mértékéről később
dönt a testület, a közel 173 milliós
beruházás céltámogatással történő
megvalósításával
kapcsolatban
azonban határozat született. A
költségvetésből - két éves bontásban - 20 %-ot (34 millió 582 ezer
forintot) biztosít az önkormányzat,
a hiányzó összeg pedig ugyancsak
a Központi Vízügyi Alap és a
megyei Területfejlesztési Tanács
kasszájából nyerhető.

szervezését, az önkormányzat pedig a Családsegítő Központ épületében minden kedden és
csütörtökön helyiséget biztosít. A munkanélküliek közcélú foglalkoztatását a későbbiekben pályázaton nyerhető összegből, ennek
hiányában saját erőforrásból kívánják finanszírozni.
A rendelet szabályozza a szociális juttatások összegét is. Alkalmazásánál az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének változásai a
mérvadóak.
Például:
méltányosságból
közgyógyellátási jogosultság állapítható meg,
ha az egy főre jutó jövedelem nem haladja
meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 120 %-át (egyedülálló esetén a
150 %-át), és a havi gyógyszerköltség eléri az
egy főre jutó jövedelem 10 %-át. Természetesen ezt számlákkal is igazolni kell!
Egyéb rendelkezéseket is tartalmaz a rendelet. Felsorolja azokat az eseteket, amelyekben nem nyújtható szociális ellátás. Többek
között akkor, ha az igénylő valótlan tényeket
közöl, vagy például 8 évnél fiatalabb gépkocsi
van a tulajdonában.

Növekedhet
a szennyvíztelep
hatásfoka
A szennyvíztisztító telep működésében komoly problémát jelent a foszfor- és
nitrátmentesítés, továbbá az iszapkezelés.
A város azonban önerőből nem tudja
megvalósítani a 368 milliós beruházást.
1998-ban céltámogatási igénybejelentés
megtételével kívánta megoldani a problémát, de ez nem nyert támogatást. Ez
évben - előrébb kerülve a rangsorban nagyobb remény van az összköltség 50
%-ának elnyerésére. Ennek megtörténte
után a Megyei Területfejlesztési Tanácstól 20 %-os, a Központi Vízügyi Alaptól
pedig további 10 %-os támogatás kérhető. így az önkormányzatnak „mindössze"
73 millió 600 ezer forintjába kerülne a
beruházás, amelyre saját forrásként ez
évben 44 milliót, 2000-ben pedig 30
milliót fordítana a költségvetésből.
A képviselő-testület egyhangúlag megszavazta az előterjesztést

24 milliós normatíva-emelkedést jelent
a szenvedélybetegek kezelése
Azok az önkormányzatok, amelyek a pszichiátriai betegek mellett - legalább 10 férőhellyel szenvedélybetegek rehabilitációs intézményét is
fenntartanak, magasabb összegű állami hozzájárulást vehetnek igénybe. A feladatkör bővülését
a működési engedélynek is magában kell foglalnia, és rögzíteni kell az alapító okiratban. Módosításuk a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
Dr. Hodosi Miklós főorvos, a Pszichiátriai
Betegek Otthonának vezetője kezdeményezte az
intézmény tevékenységi körének bővítését,
valamint nevének megváltoztatását.
Az otthon 225 férőhelyes, ahol tizennégy
szenvedélybeteget is ápolnak. Tevékenységi
körük ezt megelőzően a megye területéről beutalt elmebetegek gondozására, terápiás foglakoztatására, továbbá az étkeztetés terén kihasználatlan kapacitás terhére történő, nem gondozott személyek ellátására terjedt ki. A szenvedélybetegek ellátását különösebb költségráfordítás nélkül is meg tudják oldani, a támogatás
viszont jelentős összeggel, azaz 24 millióval
növekedhet.
A normatíva-többletre vonatkozó igénybeje-

lentés október-november hónapokban lehetséges.
Bakk Zoltán polgármester ígéretet tett arra:
személyesen fog eljárni a Pénzügyminisztériumnál annak érdekében, hogy 1999 évre is megigényelhesse a város a magasabb összegű támogatást.
A testület jóváhagyta a névváltoztatást is. Az
intézmény új neve a jövőben: Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye, Törökszentmiklós.
A január 28-i ülésen került előterjesztésre az
intézmény térítési díjainak módosítására vonatkozó javaslat. Tavaly januárban 17 ezer Ft öszszegben állapította meg a képviselő-testület a
fizetendő összeget, ám az infláció okozta többletkiadások ellentételezése a belső elszámolás és
a külső étkezők miatt egyaránt és ismét szükségessé vált. Az 1998. évi 220 Ft-os napi nyersanyagnorma most 247 Ft-ra (+12 % ÁFÁ-ra)
változott, ez az összeg magában foglalja a reggeli, ebéd és a vacsora költségeit is. Havi összeget
tekintve ez 21 ezer forintot jelent. A testület
elfogadta a térítési díj emelésére irányuló javaslatot, amely 1999. március 1-től lép érvénybe.

Előfinanszírozás a Sportegyesületnek
A képviselő-testület tagjai a legutóbbi ülésen 2.630 ezer Ft összegű támogatást szavaztak meg a
TSE-nek. A pénz egy részét még január végén átutalták, a fennmaradó közel másfél milliót február
15-e után „pántlikázva", azaz szakosztályokra bontva kapja meg az egyesület, és csak a testület által
megjelölt kifizetések teljesítésére használhatja fel.
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KÉPVISELŐ-TESTÜLET?
Emelkednek a szociális gondozási díjak

Az idősekért

Április elsejétől többet kell fizetniük a Szociális Gondozási Központ által ellátásban részesülőknek. A nyugdíjak emelkedését figyelembe véve az alábbiak szerint módosulnak a
jövedelemhatárok és a térítési díjak:

Étkeztetés: (ÁFÁ-val)
Ebéd kihordási díj (napi)
Házi segítségnyújtás (óránként)
Ebéd az idősek Klubjában:
Reggeli az Idősek Klubjában:

18.000 Ft alatt
75 Ft
10 Ft
65 Ft
75 Ft
45 Ft

18-25.000 Ft között
145 Ft
20 Ft
115 Ft
145 Ft
55 Ft

25.000 Ft felett
200 Ft
25 Ft
158 Ft
200 Ft
80 Ft

Az önkormányzat bentlakásos intézményben történő elhelyezéssel kíván
gondoskodni azokról az időskorúakról
akiknek egészségi állapota nem igényel
rendszeres gyógyintézeti kezelést.
Jelenleg kilencvenöt törökszentmiklósi
polgár él más településen lévő idősek
otthonában, további huszonhatan férőhelyre várnak. Ezért a képviselő-testület konkrét feladatként tűzte ki az önálló státuszszal, de nem független költségvetési
szervként működő intézmény kialakítására
vonatkozó igényfelmérés elkészítését,
amelyet a pályázati lehetőségek felkutatása követhet.

r

Átlagosan 10 %-kal emelkednek a gyermekétkeztetés térítési díjai
Február elsejétől érvényesek a különböző főzőkonyhák részéről
benyújtott, majd a képviselő-testület által elfogadott térítési díjak a
gyermekétkeztetésben. A nyersanyagnorma-emelést tavaly augusztusban a gimnazisták étkeztetését biztosító ÁFÉSZ-konyha nem
tartotta szükségesnek, most viszont az átlagosnál magasabb mértékben, 12 %-kal növeli az étkezési díjait. A Székács Elemér Mg-i
Szakközépiskola konyhája ez esetben átlag alatti, 7 %-os áremeléssel él.

Betekintés az önkormányzat
munkatervébe
A Szervezeti Működési Szabályzatban felsorolt személyekkel,
szervekkel, intézményekkel és a Konzultatív Tanács tagjaival
történt egyeztetés után a képviselő-testület elé került az önkormányzat 1999. évi munkaterve. Természetesen a bizottsági egyeztetést igénylő témák közül számos napirendi javaslatot még nem
tudtak beépíteni. Az ez évi munkát illetően megpróbálunk előzetes
képet adni arról, hogy a testületi üléseken milyen kérdéseket vitat
meg városunk önkormányzata. Az ülések nyilvánosak, bárki részt
vehet azokon, aki érdeklődést tanúsít a közéleti események iránt.
Hozzászólási joga azonban csak a meghívottaknak van! A város
polgárai közmeghallgatás alkalmával vethetik fel közérdekű problémáikat.
•Februárban kerül megvitatásra az 1999. évi költségvetés és a
fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása.
•Márciusban (és novemberben) közmeghallgatás lesz. Ekkor
kerül terítékre a város közbiztonsági helyzete, kisebbségi önkormányzatának munkája, valamint a sportkoncepció.
•Áprilisban - többek között - a környezetvédelemről, valamint az egészségügyi ellátásokról esik szó.
•Május a foglalkoztatás, munkahelyteremtés, a gazdasági
programok mérlegelésének hónapja lesz.
•Júniusban az oktatás kerül napirendre.
•Némi szünet után szeptemberben tájékozódhatnak az érdeklődők a költségvetés féléves végrehajtásának eredményeiről, továbbá az infrastrukturális helyzetről.
•Az októberi ülésre a civil szervezetekről készül tájékoztatás,
továbbá a városközpont rendezési tervét vitatja meg a testület.
•Novemberben ismét költségvetéssel kapcsolatos kérdések kerülnek előtérbe, és szó esik a mezőőri szolgálat tapasztalatairól is.

Bölcsőde
160 Ft (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)
171 Ft (tízórai, ebéd, uzsonna)
Óvodák:
Általános iskolák:
281 Ft
Diákotthon:
Napközi:
193 Ft (tízórai, ebéd, uzsonna)
Bercsényi G. Kollégiuma: 291 Ft (reggeli, ebéd, vacsora)
ebéd: 123 Ft
Székács-konyha:
291 Ft (reggeli, ebéd, vacsora)
ebéd: 123 Ft

ÉPÍTÉSHEZ, FELÚJÍTÁSHOZ
MŰANYAG AJTÓT. ABLAKOT
RENDELJEN A GYÁRTÓTÓL!

T Ü R - P L A S T KFT.
Töröksz entmiklós,
Hámán Kató út 1.
Jel : i 56/390-940
T e l : 60/457734, 60/457-733
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Egy szakvélemény a Kengyel határában tervezett
veszélyeshulladék-megsemmisítőröl
Lapunk a hírközlő szervek közül elsőként - 1997júniusában - foglalkozott a szomszédságunkban építendő hulladékégető
ügyével Ettől fogva sok minden történt, amelyről a tisztelt Olvasó a sajtóból tájékozódhatott. A döntési szakaszba lépett
beruházást kísérő események legfontosabb „ csomópontjai" a következők: a beruházó - a Green World Kft. - a Közép-Tisza
Vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség engedélyét várja, amely heteken belül nyilvánosságra kerül. A döntés előzményeként
az iménti hatóság Kengyelen egy kihelyezett, nyilvános ülést tartott, ahol az érdekeltek jelen voltak. Ezt követően - 1999.
január 18-án - a Felügyelőség közmeghallgatást tartott a községben, ahol a környékünkön elhíresült kft. képviselőin és a
polgármesteren kívül minden érintett ellenezte az égetőművet. Előtte néhány nappal városunk képviselőtestülete is foglalkozott a kérdéssel, miután az építési engedély kiadásában illetékes a Polgármesteri Hivatal. A testület arra kérte a jegyzőt,
hogy - elfogultságra hivatkozva - a város ne vegyen részt az engedélyezési eljárásban, melyet határozatban rögzítettek.
A döntési folyamathoz kapcsolódóan az alábbiakban közreadjuk azt a levelet, melyet a jól ismert Alföld-program elindítója, dr. Tóth Albert kandidátus, ökológus fogalmazott meg és küldött a Környezetvédelmi Felügyelőség igazgatójának, dr.
Hájra István úrnak (a szerk.)

Igen Tisztelt Igazgató Úr!
Kedves Háfra István!
Az 1999. január 18-án, Kengyelen megtartott, indulatoktól sem mentes közmeghallgatás után eltelt egy hét. Ez elegendő
ahhoz, hogy az ember józanul próbáljon ítéletet mondani a Kengyel határában felépítendő égetőmű telepítéséről.
Bármi nemű lekötelezettségtől és sanda motiváltságú érdekektől mentesen igyekszem a helyzetet reálisan megítélni.
Teszem ezt alföldi-nagykunsági polgárként, tájökológiával, tájgazdálkodással foglalkozó szakemberként és a politikába
akarva-akaratlanul beavatott politikusként, az Alföld-program elindítójaként. Teszem ezt a táj jövőbeli állapotáért, az itt élő s hangsúlyozom, hogy az itt élő - lakosság sorsáért aggódó alföldi emberként.
A szóban forgó beruházással kapcsolatban számos dokumentumot áttanulmányoztam. Képzettségemnél fogva megannyi,
főleg műszaki vonatkozású kérdésben tájékozatlan vagyok. Ugyan úgy, mint a véleményt alkotók döntő hányada. Tapasztalhattuk, hogy még a szakemberek körében is több szakmai kérdésben eltérő álláspontok csaptak össze a vita hevében.
A bizonytalanságot csak fokozza, hogy a szakhatósági vélemények is olykor sztereotípiákat tartalmaznak, a lényeges öszszefiiggéseket, a távlati kihatásokat még csak nem is sejtetik. A tudatlanságból fakadó, illetve a szándékos félrevezetésről, a
korunkban divattá vált „mézesmadzag" politikáról nem is beszélek.
A támogató és ellenző érvek külön-külön is lehetnek fontos tényezők, kiemelt jelentőségű részigazságok, mégsem
alapvetőek, döntő súlyúak. A lényeg - mint ahogyan a halálnak is végül egyetlen tényezője van - roppant egyszerű.
Esetünkben is újból és újból nyomatékosan le kell szögeznünk, hogy ilyen jellegű objektumokra - légyen az bármilyen
rendszerben működő, tökéletesen biztonságosnak ítélt és kipróbált, egy kiemelt tájpotenciájú övezetben semmi helye nincs.
Nagy hagyományú, intenzív agrárkultúrájú, igen magas aranykorona értékű termőhatárban ilyen, vagy ehhez hasonló létesítményeket telepíteni végzetes hiba. Nem most és itt Kengyelen, hanem soha és sehol!
Elegendő intő példa szolgál az elgondolkodtatásra, hogy újabbakat feleslegesen ne gerjesszünk.
A közmeghallgatáson szóban elmondott javaslatomat írásban megismétlem. Elhelyező és megsemmisítő művekre jelenleg
és a jövőben is szükség van és lesz is. Csupán a hely és a mód nem mellékes.
Ismerve a Kárpát-medence rendkívül mozaikos felépítését, egymástól élesen elütő tájértékeit, megannyi kis- és középtáj
kínálja magát egy-egy ilyen létesítmény befogadására. Távol a lakóövezetektől, a csekély termőképességű, kiterjedt roncsolt
felületek lennének erre a célra legalkalmasabbak. A közeli jövőben egyébként is szükségszerűen bekövetkező földhasználatváltás erre számtalan új lehetőséget biztosít.
Ideje lenne már minden térségfejlesztéssel foglalkozó, döntést hozó politikusnak, önkormányzati vezetőnek, szakhatóságnak, beruházónak, s mindenkinek, aki egy táj életébe be kíván avatkozni, azt megérteni és tudomásul venni, hogy a tájjal nem
bánhatunk szabad belátásunk szerint.
A tájat nem lehet büntetlenül megerőszakolni. Minden hibás lépésünkért a jövőben felelnünk kell. Az Alföld, s benne a
Tisza-völgy, oly sokszor „bitang sorsra" ítélt táj, már nem tűr el további erőszakot, ballépést.
A pillanatnyi kecsegtető ajánlatok bármennyire is tűnnek ma elszalaszthatatlan kedvező alkalomnak, a jövőben átokként
keserítik meg sorsunkat. Ennek megfontolását kívánom a döntést hozók figyelmébe ajánlani.
Mezőtúr, 1999. január 26.
Alföldi tisztelettel és kunsági üdvözlettel:
Dr. Tóth Albert
tanszékvezető főiskolai docens,
a biológiai tudományok kandidátusa
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A MAGYAR KULTÚRA NAPJA VÁROSI ÜNNEPSÉGE
Bakk Zoltán polgármester január 20-i ünnepi beszéde
Tisztelt vendégeink! Hölgyeim, Uraim! Kedves Diákok!
Kivételes, egyben rendkívüli az alkalom, hogy a kultúra ünnepén a szakma
első számú avatottja, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma minisztere
jelenlétében ünnepi köszöntőt mondhatok.
A kultúra az emberiség történetével egyidős, ez alkalommal ünnepeljük az
alkotót és az általa létrehozott szellemi terméket, az alkotást egyaránt.
Újkori történelmünk január 22-diki ünnepségei rövid néhány évre tekintenek vissza. Ma is emelkedett lélekkel énekeltük, hallgattuk végig nemzeti
himnuszunkat, mely 176 évvel ezelőtt, 1823. január 22-én Szatmárcsekén
íródott. Kölcsey Ferenc rendkívül tömörséggel fogalmazta versbe a magyar
nemzet történetének mély rétegeiből feltörő keserű önbírálatát. Gondolatai ma
is aktuálisak: a mindenkori jelen felelőseinek szól, kiáltva a cselekvést a nemzet jövőjéért. meggyőződéssel vallja a jobb jövő ígéretét.
Nem véletlen, hogy a Himnusz soraira emlékezünk ma is, amikor körülöttünk a békétlenség, a fegyveres harc, az elégedetlenség hírei sokasodnak. A
Himnusz sorai megerősítenek bennünket, hogy őriznünk kell értékeinket,
hagyományainkat, kultúránkat, ha meg akarunk maradni önmagunknak,
hazaszerető magyarnak.
A magyar kultúrának szentelt napon is kiemeljük a kultúra fontosságát, és
megbecsüléssel tisztelgünk a fejlődésért munkálkodók és alkotásaik előtt.
A Magyar Kultúra Napja a 480-as évek második felében fogalmazódott
meg ifj. Fasang Árpád zongoraművész részéről: „Minden magyar állampolgárnak, a kultúra munkásainak, az írástudóknak pedig hangsúlyozottan kötelessége, hogy a kultúrát tisztán és szépen örökítsék át az utánuk következő nemzedéknek." Néhány év múlva a kezdeményezés, a gondolat valóra vált, és az
ünnep lassan megtalálta formáját, kereteit.
Ezen a napon kell gondolnunk és emlékeznünk az egyházak kultúraátmentő funkciójára éppúgy, mint a néptanítók évszázados önfeláldozó tevékenységére, vagy a kulturális terület népművelőire, a hivatásos és amatőr művészet
alkotóira. Ide kell sorolni az utóbbi évek hagyományteremtő, őrző és mentő
civilkezdeményezéseket és a civilszervezeteket is.
Ünnepeljük történelmünk nevezetes alakjait: Tinódi Lantos Sebestyént,
Zrínyi Miklóst, Apáczai Csere Jánost, Széchenyi Istvánt és Ferencet, Petőfi
Sándort Bartók Bélát, Kodály Zoltánt, és a sort nagyon sokáig lehetne folytatni.
A kultúra határai nehezen vonhatók meg: művészet, iskola, közgyűjtemény, szokásrendszer, a bennünket körülvevő művészeti alkotások, a népi
kultúra, a népművészet, a hagyományok, a politikai kultúra, mozgáskultúra, az
érdeklődő hallgatóság, a kíváncsi kiállítás-látogató - mind hozzátartozik
kultúránkhoz. Az életünk és a jövőnk mind-mind belefér e fogalomkörbe.
A kultúra egyben kapocs is: az emberi viszonyok alakításának, ápolásának
lényeges és nélkülözhetetlen eszköze.
Önök, akik jelenlétükkel megtisztelik a Magyar Kultúra Napja városi ünnepét, ennek a sokszínű, szép, ugyanakkor nehéz munkának az éltetői, szellemi
munkásai alkotói, segítői és művelői.
Felelősségünk ma is nagy. Egyrészt múltunk öröksége, az 1100 év megannyi értéke, annak megőrzése kötelez bennünket. Másrészt az a történelmi
döntés, hogy Európához csatlakozzunk, úgy gondolom hasonló felelősségvállalás - csak békésebb, konszolidáltabb viszonyok között - mint amit Szent
István király tett a maga korában. A csatlakozással együtt járó átalakulási
folyamatnak igen sok területen lesznek vesztesei is, de a végső eredményt kell
mérlegelni, amely nem lehet kétséges. Az átalakulási folyamatban úgy gondolom, a kulturális élet minden területén erősíteni, fejleszteni kell.
Ötvös József Vallomások és gondolatok-ban a Magyarság és Európa címmel így írt: „Egyes emberek patrióták, de a népek kozmopoliták legyenek, és
boldog lesz a világ." Bartók Béla hasonló gondolatokat fogalmazott meg népek
békés egymás mellett élését illetően, amely alapja egy európai integrációnak.
Kedves Vendégeink!
Engedjék meg, hogy szűkebb hazánk, Törökszentmiklós város kulturális
helyzetéről, eredményeiről és lehetőségeiről szóljak.
Nagy horderejű eredményekről nem tudok beszámolni: nem csak azért,
mert új polgármester vagyok, hanem azért sem, mert e szféra valós gondokkal
küzd. Nem minden területen kedvezőek a zavartalan működéshez szükséges
elhelyezési feltételek. Nem tudunk vállalkozni nagyobb rendezvények megtartására - hely hiányában holott a lakossági igény már korábban megfogalmazódott.
A város zenei életében meghatározó a Kodály Zoltán Zeneiskola diákjainak és pedagógusaink tevékenysége. Színvonalas műsoraik jól illeszkednek a
városi rendezvényekhez, és segítik is azokat.
Jelentős múltja van a kóruséneklésnek. A jelen is ezeket példázza, hogy

tudniillik harmadszor nyerte el az Arany Páva-díj kitüntetést a Béke Mezőgazdasági Szövetkezet Népdalköre. Mind a Zeneiskola, mind a Népdalkör művészeti tevékenysége elismert nem csak városunkban, hanem a megyében és
megyén kívül is.
A város irodalmi élete szerény, a néhány kiadvány és időszakos folyóirat
iránt mérsékelt az érdeklődés, viszont büszkék vagyunk több országos hírű
személyiségre, irodalmi munkásságuk kapcsán, így Szélpál Árpádra, vagy a
fiatal Darvasi Lászlóra, Ipolyi Arnoldra.
Tárgyalkotó és művészeti hagyományok iránt az érdeklődés egyre nő.
Nagy szerepe van a különböző, elsősorban fiataloknak szervezett táboroknak és
az Apáról Fiúra Alapítvány lelkes, önzetlen aktivistáinak is. Megtalálható
városunkban a hímzés, a szövés, a fafaragás, a kosárfonás, a míves vasárúkészítés és a fazekasság is. A tárgyi alkotóművészet szűk körű a településünkön, ezért is fontos, hogy figyeljünk e területre. Segítsük a fiatalokat, minél
nagyobb számban vonjuk be őket, s tanítással, formálással segítsük, hogy minél
többen e kultúra művelőivé, elkötelezettjeivé váljanak. Jóleső érzés arról szólni,
hogy egyes területek alkotásai eljutottak különböző kiállításokra, elvitték jó
hírünket városon túlra is.
A város közművelődésének információs és szolgáltató bázisa a Művelődési
Központ. Kiemelkedő az intézmény hagyományteremtő funkciója, így például a
szalmafonás újraélesztése országosan is elismert. Nagy hangsúlyt fordít a
nyugdíjasok összefogására: az intézmény számukra a megyei Ki mit tud?
versenyt kilencedik alkalommal rendezte meg. Közel negyedszázada eredményesen működik a Miklós Néptáncegyüttes, melyet a hajdanában gimnázium
pedagógusa szervezett meg, és egy ideig vezetett. Büszkék lehetnek az eredményekre, az elődökre. Széles körben teret ad az intézmény a különböző civilszervezetek tevékenységének, a városi rendezvények szervezésében kiemelkedő
szerepet vállal.
A Városi Könyvtár tevékenysége eredményes, a feltételek javítását a Pro
Bibliotéka Alapítvány sokoldalúan segíti. Közös rendezvényeik - például a
múzeumkerti Ünnepi Könyvhét, vagy a különböző vetélkedők - színvonalasak.
A Helytörténeti Gyűjtemény elhelyezése, működési tere kedvezőbb, mint a
Művelődési Házé, vagy a Könyvtáré, de néhány év múlva ez is fejlesztésre
szorul. Fontos szerepe van a néprajzi értékek gyűjtésében, a helytörténeti kutató
munkában. Időszaki kiállítások szervezésével egyre több látogatót vonz. Segíti
helyi amatőr művészek anyagainak bemutatását.
A különböző civilszervezetek többsége az utóbbi néhány évben alakult, új
szervezeti formát keresve a művelődő, művészeti közösségek számára, a szabadidő hasznos, tartalmas eltöltésére. Nagyon fontos feladatunk, hogy minél
több fiatallal keressük és találjuk meg az együttműködést, hogy kapcsolódjon
be tevékenységükbe.
A Katolikus Népkör szerepvállalása sokat segít a rendezvények szervezésében, illetve teret ad kulturális eseményeknek.
Kiemelkedőek városunk kulturális életében a két történelmi egyház színvonalas zenei rendezvényei.
A kultúra és az információk széleskörű megismertetésében, teijesztésében
egyre nagyobb szerepet tölt be a néhány éve működő helyi rádió, tevékenysége
városunkban és azon túl is elismert. A január 1-től kibővült, 24 órás műsorszolgáltatási ideje új lehetőséget biztosít városunk és a térség lakossága számára, a szórakoztatás, a kultúra területén.
Sajnos, szólni kell arról is, hogy az ifjúság számára kevés, vagy nincs is
igazán kultúrált szórakozási lehetőség városunkban, de a felnőtt korosztály sem
elégedett. Az elkövetkező években közösen kell keresni a feltételek javításának
lehetőségét, bevonva a vállalkozásokat is.
Tisztelt Hallgatóság!
A kulturális élet hazánkban köztudottan, hogy nem a legjobb anyagi helyzetben van, városi intézményeink helyzete ezt jól példázza. A megoldásra váró
feladatokat e területen elsősorban a feltételek javítása jelentheti. Városunk
kulturális és idegenforgalmi központja lehet a Szenttamási Almásy Kastély,
amennyiben az országos kastélyrekonstrukciós programhoz kapcsolódni tudunk.
Előrelépés csak széleskörű összefogással lehetséges, ebben a központi támogatás, kultúrabarát önkormányzati magatartás és az öntudatosodó civil
társadalom aktivitása, segítsége egyaránt szükséges. Kössön össze bennünket jelenlévőket - munkánkban a tenniakarás, az értékek felkarolása, megőrzése és
terjesztése, harcoljunk és fogjunk össze azért, hogy városhoz méltó tere, feltételrendszere legyen a jövőben a kultúrának, a kultúra ünnepének!
Megköszönve és nagyra értékelve, hogy itt ünnepelhetünk ma e tornateremben, úgy gondolom, tovább kell lépnünk. Köszönöm figyelmüket.
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ISKOLAI ÉS VÁROSI ÜNNEPSÉG A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
Bercsényi Emlékérmet kapott az
Folytatás az első oldalról
Az ünnepség folytatásaműsorukat, és adhatom át az
ként Buday Péter, a KOTA
oklevelet amely a legrangoalelnöke köszöntötte a Béke
sabb elismerés a népzene és a
Mezőgazdasági Szövetkezet
népdaléneklés
területén.
Népdalkörét, abból az alRemélem, hogy az itt éneklő
kalomból, hogy harmadízanyák, apák, nagymamák,
ben nyújthatja át az Arany
nagyapák nyomán az új
Páva-díjat.
nemzedék is átveszi ezeket a
népdalokat. Nem véletlen,
- Nagy nap ez a mai hogy a jubileumi évezredre
mondotta a megyei kóruskészülve meghirdettük az
mozgalom koronázatlan kiéneklő körök
minősítését
rálya. Kodályt idézte, aki
azzal a szándékkal, hogy
egyik felszólalásában azt
azon minél többen vegyenek
mondotta, hogy a magyar
részt - fejezte be Buday Péter
népzenét nem mi találtuk ki.
a szívhez szóló köszöntését.
Megvan az már ezer éve. Mi
^ kitüntetettek és a meghívott vendégek egy csoportja
Az Arany Páva-díjat az
csak ápolni szeretnénk ezt a
Nincs a magyarságnak rétege, amelyikhagyományt, s ha tőlünk telik, gazda- nek egy-egy élménye ne hagyott volna együttes vezetője, Bischof László tanár
gítani. Úgy vélem, hogy itt, Török- nyomot benne. Kodály szerint mindenre vehette át a KOTA alelnökétől, majd a
szentmiklóson bástyája van ennek a van hangja a magyar népzenének: a Népdalkör egy kunsági népdalcsokrot
népzenei hagyománynak. Óriási dolog, legszolidabb tréfától a fájdalomig. Szól nyújtott át nekünk.
hogy az országban elsőként kapták meg a dal az édesanyáról, a gyermekkorról,
A továbbiakban a gimnázium tanuezt a díjat, s tavaly novemberben pedig a szerelemről, s a fájdalomról és a ha- lói - zömmel a 11. b osztály tagjai harmadjára. Nagyon örülök, hogy ezt a lálról. Arról, hogy vigyázni kell a sze- műsorral „ajándékozták" meg az ünkitüntetést a mai ünnepségen adhatom relemre, a szülőföldre és a becsületre. neplőket, a kitüntetetteket, a minisztert.
át, ahol itt van az ifjúság, és mindenki, Arról, hogy az elválás hegyeket olvaszt Összeállítást hallhattunk, láthattunk a
akinek szíve dobban a magyar ügyért, a és örömet öl. Jól mondta Juhász Ferenc, tavalyi március 15-i és október 23-i
magyar népzenéért. A népdal, a népzehogy a világmindenség szíve szakad iskolai ünnepségekről - Budai Klára
ne a magyar nép lelkének a tükre.
meg, ha a népdaléneklés abbamarad. osztályfőnök, matematika-fizika szakos
Itt, Törökszentmiklóson és környékén, tanárnő rendezésében.
A rendezvény a Szózat hangjaival
a megyében nincs ilyen veszély. Vanzárult,
majd dr. Hámori József és a
nak, akik folytatják ezt az éneklést.
meghívottak
tiszteletére Bakk Zoltán
Erre példa a jelenleg itt álló népdalkör
polgármester
adott állófogadást az
is. Külön öröm számomra, hogy egy
Önkormányzati
Hivatal tanácstermédiákünnepség keretében mutatják be

Buday Péter, a KOTA alelnöke méltatja a
Népdalkórus tevékenységét,
mellette a házigazda, dr. Szabó Lajos

A Bischof László vezette népdalkórus ünnepi „csokra'
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ALKALMÁBÓL A BERCSENYI MIKLÓS GIMNÁZIUMBAN
az öregdiák, dr. Hámori József kultuszminiszter
ben, ahol előbb dr. Szabó
Lajos igazgató, majd dr.
Hámori József miniszter
mondott pohárköszöntőt.
- A Bercsényi Miklós
Gimnáziumban ötödik alkalommal tisztelgünk a Magyar
Kultúra Napján, a nemzeti
kultúra
méltóságának
mondotta az intézmény igazgatója. Kossuth Lajos 1882ben, a Petőfi Társasághoz
intézett leveléből idézett:
„A magyarnak mocsoktalanul, tisztán, fényesen,

velünk. Ezért mérhetetlenül
nagy annak a fontossága,
hogy vannak iskolák, vannak
jó iskolák - és a Bercsényi
Gimnázium ezek közé tartozik - , ahol a tanárok és a
diákok közötti összmunka
kialakítja azt a mentalitást,
amelyik előrevisz és nem
hátrafelé tekint. Szeretném
ismét kihangsúlyozni, hogy
Magyarország jövendő kultúrája ennek az új generációnak
a kezébe lesz letéve - persze
az idősebb generáció esetleBakk Zoltán polgármester ünnepi beszéde, és a műsort adó 11
ges tanácsainak figyelembe
vételével.
De
mindenféleképpen nagyon
zeti identitásunk megtartása mellett.
fontos
az
iskola
szerepe - olyané, mint
Végül
Dzsida
Jenő
Psalmus
például
a
Bercsényi
Miklós GimnáziHungaricusából idézett sorokkal feum.
Azért
is
hangsúlyozom
ezt, mert én
jezte be pohárköszöntőjét dr. Szabó
nagyon
büszke
vagyok
arra,
hogy itt
Lajos.
érettségizhettem
annak
idején,
olyan
Dr. Hámori József miniszter kötanárok
kezei
alatt,
akik
bennünket
I szöntőjét azzal kezdte, hogy amikor
kultúráról, annak folytonosságáról előre indítottak. Úgy gondolom, ez ma
beszélünk, neki az iskolai ünnepség sincs másként - zárta pohárköszöntőjét
jutott az eszébe. - Nagyon megható a miniszter.

Az ijjú diákok köszöntin az oregaianot
mindenütt és mindenben meg kell tartania nemzeti zománcát, de európainak
kell lenni. A magyar műveltség egyéni,
nemzeti karakterrel bír, de európai." E
sorok 117 évvel ezelőtt íródtak, de
semmit sem veszített értékéből, ma is
időszerű, de az Európai Unióról beszélünk. Mi nem beolvadni, nem asszimilálódni akarunk, hanem integrálódni.
Azt akarjuk, hogy a magyar kultúra
európaivá váljon és az európai pedig
magyarrá. Ez az értékek dialektikája,
kölcsönössége. így akarunk a majdani
egyesült Európa tagjává válni, a nem-

volt, hogy lelkes, tisztaszemű fiataloktól hallhattunk egy műsort, amely
nemcsak ígéret, hanem bizakodásra is
okot adhat arra nézve, hogy a magyar |
kultúra folyamatos „képződmény"
176 évvel ezelőtt született meg Kölcsey Himnusza, amely egy nagy reformkor kezdete volt. Én nagyon
szeretném és bízom is benne, mert
optimista vagyok, hogy 1998-99-ben
megint egy olyan korszak kezdődik
el, amely ismét egy új magyar reformkorszakot fog jelenteni. Egy
reform lehet politikai, kell, hogy
gazdasági is legyen, de főképpen kulturális. A jelenlegi kormányzatnak az a
szándéka, hogy sokkal nagyobb súlyt
adjon ennek az utóbbinak, tehát a kultúrának, a kulturális életnek. A miniszterelnök maga is többször utalt
arra, hogy néhány pillér az, amin az
ország négy, nyolc, vagy tizenkét évét
újra kell dolgozni. Ez a néhány pillér
természetesen a gazdaság mellett a
külpolitika és a kultúra. Tehát a kultúrára kell alapoznunk, amely maga sokrétű és sokszínű. Ez nem velünk születik, hanem megtanuljuk, megtanítják ,

(Herczegh M.)

ÁRVAI FOTÓ
Kossuth út 155.
Tel.: 390-162
Filmek, albumok, képkeretek
nagy választékban!
Automata fényképezőgépek |
már 2990 Ft-tól kaphatók.
Üzletünkben hamarosan
a legújabb
napszemüveg modellekből |
is válogathatnak.
Folyamatosan bővülő
árukészlettel várjuk
kedves vásárlóinkat.
24 kockás színes film
kidolgozását lehetőség szerint |
1 órán belül teljesítjük.
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„Számomra a munka és a közélet egymástól elválaszthatatlan...
Dr. Szabó Lajos, a Bercsényi Miklós Gimnázium igazgatója 1998. november 18-án megyei közgyűlési képviselő lett, november
27-én pedig a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Művelődési és Vallásügyi Bizottságának elnökévé választották
Közéleti szerepköre négy évre szól. Ezzel az eseménnyel kapcsolatban kerestem fel - mint lapunk előző főszerkesztőjét, - hogy tolmácsoljam mindnyájunk jókívánságait, és érdeklődjek az új, nagy megbízatás részleteiről.
- Melyek a bizottságok általános feladatai?
- Meghatározzák a munkatervüket és
kidolgozzák működési szabályzatukat. Előkészítik a megyei közgyűlés döntéseit, megszervezik és ellenőrzik végrehajtásukat.
Meghatározzák a rendeletekből adódó feladataikat. Felülvizsgálják a korábbi testületi
döntéseket, módosításokat indítványozhatnak. Időnként beszámolnak munkájukról a
közgyűlésnek, ellenőrzik a Hivatal munkáját..., hogy csak a legfontosabbakat említsem.
- Ezeken belül melyek az Oktatási, Művelődési és Vallásügyi Bizottság feladatai?.
- Helyzetelemzést végez a saját területén, közreműködik a megye kulturális értékeinek védelmében. Támogatja az alkotóművészeket, a lakosság művelődését, a
sajtót, a tömegkommunikációt. Gyarapítja a
szellemi-humán értékeket. Véleményezi a
feladatkörébe tartozó oktatási, művelődési
intézmények alapításával, ill. megszüntetésével kapcsolatos döntéstervezeteket. Ezeket
állásfoglalásával terjeszti a közgyűlés elé.
Szakmailag segíti a közoktatási intézmények

működését. Összehangolja a feladatokat,
igényeket az alap- és középfokú oktatásban,
beiskolázásban, kollégiumi ellátásban...
- A felsőoktatásban mi a teendője?
- Segíti kapcsolatrendszerünk fejlesztését, valamint az egyházakkal és tudományos
tevékenységet végző szervezetekkel való
együttműködést.
- Milyen jogai vannak a bizottságnak?
- Működési körében elbírálja a vezetői
pályázatokat, javaslatot tesz az alapítványok
kuratóriumi
tagjainak megválasztására.
Véleményezi a költségvetés tervezetét. A
feladatköréhez tartozó témákban is véleményt mond a beszámolókról, amelyekhez
határozati javaslatokat készít. Ajánlást
dolgoz ki a gyermek- és ifjúsági jogok érvényesítéséhez.
- Megváltozott a bizottság feladatköre
és elnevezése. A sport helyett a vallásügyek
tartoznak most ide. Miért van szükség külön
foglalkozni ezzel?
- Azért, mert az egyházaknak velünk
együttműködve nagyon fontos feladatuk van
az emberek lelki egészségének ápolásában,
hitéletük elmélyítésében, hogy reményük

legyen szociális helyzetük javulásában. Igaz,
hogy az egyház és az Állam törvényesen el
van különítve egymástól, de ez nem jelenti
azt, hogy egymástól elszigetelten dolgozzunk. Sokkal inkább, hogy együttműködve,
egymás közös célkitűzéseit segítve tevékenykedjünk! Jelenlegi kormányunk egyre
jobban számít a történelmi egyházak társadalmi hasznosságára.
- Hogyan fér bele idejébe az iskolai
munka mellett ez a sokrétű elfoglaltság?
- Számomra a munka és a közélet elválaszthatatlan, és a kettőt együtt végezve
érzem jól magamat. Igaz, időben nehezen
tudom ezeket szeptember l-ig összeegyeztetni. Nyugdíjba vonulásomtól kezdve jobban élhetek majd a közéletnek, fiatalkori
szenvedélyemnek: a helytörténeti kutató
munkának és a közírásnak.
Köszönöm
a
tájékoztatást!
Megnövekedett feladatainak teljesítéséhez és
nagy terveinek megvalósításához jó egészséget és sok erőt kívánok!
(H. Jné)

A HONFOGLALÁS UTÁN...
„A tágabb törökszentmiklósi határ a mohácsi vész előtti történetét tekintve egyértelműen a megye legfeltáratlanabb, sőt legrejtélyesebb részének tekinthető." Ezt olvashatjuk dr. Bagi Gábor muzeológus-történész
egyik tanulmányában. A tatárjárás előttről nem maradt ránk helyi vonatkozású oklevél, régészeti is csak szórványleletekként. Karancsalja, Terehalom, Suijány, Szenttamás a leletek lokalizálható helyei. Tehát ezek
alapján a régészeké a szó és a lehetőség, hogy a múltat záró nagy függönyt félrehúzzák.
A Szolnok - Kétpó - Túrkeve településvonulatról azonban meg lehet
állapítani, hogy gazdag nemzetségfő(k) vagy törzsfó(k) szálláshelye
lehetett. Ebbe a vonulatba-háromszögbe mi is beletartozunk. Feltételezhető, hogy a surjányi lelet azonban nem is magyaroké, hanem avarok
hagyatéka.
A történészek e tájról az utóbbi évtizedekben, az Árpád korról, még
inkább a XV-XVI. századról már számos forrásra bukkantak, sőt jelentős
számban közzé is tették ezeket, aminek következtében tények sorát lehet
realizálni a mai Törökszentmiklóssal kapcsolatosan is. Tóth Sándor
helytörténész ilyen mostoha feltételek között is tudott e korai múltunkról
szólni, bár megállapításai közül nem egy megkérdőjelezhető. Nem az ő
hibája. Felkészült hivatásbeliek sem igen vállalkoztak bemutatni múltunkat. Az igazi kapaszkodót jelentő munka Győrfi Istváné, aki bemutatta,
hogyan lehet komplex módon e korhoz nyúlni.
Dr. Bagi Gábor - óvatosan - abból indul ki, hogy az említett földrajzi
egységben a Tiszánál Varsány puszta neve alán, s ez az alán népesség
egy csoportja telepedett itt le. Ok a magyarokkal, esetleg a kabarokkal
jöttek be. Az ő törzs- vagy nemzetségfőjük uralta e tájat. Mások egyértelműbben honfoglaló magyarokról és leszármazottaikról jelzik ittlétüket.
Most nem törökszentmiklósi, hanem a kor egyik igen fontos kincsleletéről szólok, a kétpóiról. Nemcsak azon meggondolásból, hogy nincs
messze tőlünk, de a mentésében meghatározó szerepünk volt. Történetét
Selmeczi László szavaival, segítségével mondom el. „A szolnoki Damjanich János Múzeum gyűjteményébe Kétpó néven egy ezüstcsésze és
néhány ezüsttárgy került, melyeket Kaposvári Gyula múzeumigazgató
kapott ajándékba Pfeifer Györgyné fegyverneki tanítónőtől 1970-ben. A

leleteket az ajándékozó akkor már nyolc éve őrizte. Azok egy traktorostól,
egykori tanítványától kerültek hozzá 1964-ben. Selmeczi László a törökszentmiklósi Helytörténeti Gyűjteményben ugyancsak erről a helyről
előkerült leleteket gyűjtött össze. Ezek lelőhelyét Butyka Béla, a gyűjtemény vezetője ugyancsak Kétpón jelölte meg, így a leletek összetartozása
nagyon valószínű. A tárgyak a hibridüzem építésekor végzett földmunka
során kerültek, kerülhettek elő.
A tárgyegyüttesben megtalálható arany öweretek, ezüstcsésze, lószerszám veretei, oroszlános bronzcsat, szablya és a többi tárgy azt igazolta, hogy itt a Tiszántúl egyik leggazdagabb temetkezését semmisítették
meg."
Néhány tény a tárgyakkal kapcsolatban: az ezüstcsésze kisméretű,
pereme alatt széles sávban húsos levelű palmettákat hordó, kígyózó szár
fut körbe. Hátterét dúsan aranyozták. A növényábrázolásban az életfa
(égigérő fa) megfogalmazását sejtik a szakemberek. A füle hiányzik, de
nyomai rajta maradtak. Az edényt a millecentenárium évében itt,
Törökszentmiklóson a látogatók megtekinthették több mint egy hónapon
át. Az öweretek többfélék. Általában préselt aranyak, növényi mintával
díszítettek. Arany nagyszíjvég és övcsat, az utóbbin oroszlán formája
domborodik. Az állat testét pontozással, sörényét vonalkázással emelték
ki. A lemez a csatkarikához vasszöggel kapcsolódik. Az öweretek oválisak és csepp formájúak. Hátlapjukon megtalálható a felerősítésre szolgáló
3-3 ezüstszög. Ezekkel az övszíjba szögezték.
A lovas nomádok élete az állandó mozgás. Kincsüket leginkább ruházatukon, lovaik szerszámain őrizték-tárolták. A zsákmányolt aranyat,
ezüstöt vagy ötvözetét ilyen tárgyakba építtették a korabeli ötvösökkel.
Az előkelőket s a köznépet is legtöbbször a kincsekkel együtt temették el.
A köznép sírba vitt tárgyai természetesen jobb esetben is csak bronz, vas.
A csésze kultikus funkciót tölthetett be, nem étkezési eszköz. A vándorlás korai állomásain „szent ligetekbe" függesztve társleletekkel együtt
máshol is találtatott. Áldozati edény, mivel ilyen célra csak nemesfémet
használhattak hitük szerint őseink.
(Sz. A.)
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Nyisson be hozzánk!
INTERJÚ LEHEL SANDORRAL, A TÜR - PLAST KFT. VEZETŐJÉVEL
A rendszerváltás óta gomba módra szaporodnak a különböző kft.-k, gazdasági társulások. Sokuknak idegenül
hangzik a neve, ezért nem tudjuk pontosan, hogy mivel foglalkoznak. Bízva abban, hogy az Olvasó számára sem érdektelen törekvésünk, azzal a céllal kerestük fel Lehel Sándort, a TÜR-PLAST Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy segítségével megismertessük a cég tevékenységét. A beszélgetés alkalmával mindenekelőtt a „névadásra" vonatkozó kérdést
tettük fel.
- A „tür" német szó, magyarul ajtót
jelent. A „plast" pedig azok műanyag
voltára utal. Tehát hőszigetelt ajtópanelek készítésével foglalkozunk elsősorban, amelyeket a megrendelő igénye
szerint biztonsági acéllemezzel is felszerelünk. A több lábon állás érdekében
ráálltunk a sokféle változatban készülő,
egy- és kétszárnyú, szimmetrikus és
aszimmetrikus műanyag ajtók, fix,
nyíló, bukó, nyíló-bukó, normál és
köríves ablakok PVC profilból történő
gyártására is. Termékeinket nagy hőszigetelő képességű, változatos formájú
üvegezéssel látjuk el. Egyéni igény
szerint konfekcionáltán szállítjuk ezeket, sőt a beszerelésről is gondoskodunk.

kenységüket. A két cég vonatkozásában romániai piacra teijed ki.
van-e valamilyen összefüggés?
- Üzletpolitikájuk területén vannak- Csupán a közös vezetésben. A e újabb célkitűzéseik?
TÜR-PLAST Kft. önálló, jogelőd nél- Marketing munkánkkal jelen vaküli cég, amely 1995-ben alakult azzal gyunk Jász-Nagykun, Békés és Bácsa céllal, hogy hőszigetelt, műanyag Kiskun megye piacán. Legnagyobb
ajtólapokat gyártson. Külföldön - töb- gondunk, hogy itt, Törökszentmiklóson
bek között Németországban - régóta alig van fizetőképes kereslet termékeink
készítenek ilyeneket. Kiderült, hogy iránt. Ennek egyik oka, hogy a tenderek
erre itthon is van igény. A háromszo- nem mindig azonos feltételekkel kerülros-nyolcszoros áron forgalmazott kül- nek kiírásra, a másik pedig az, hogy
földi termékek mintául szolgáltak nem eléggé ismerik termékeinket. Van
ugyan, de a technológiát nekünk kellett egy bizonyos mértékű trendünk az itteni
kitalálnunk. Az indulás óta egyre nö- üzletpolitikában, de örömmel fogadvekvő volumenben dolgoztunk. Egy-két nánk a legnagyobb közület megrendelééven belül már kiállítási lehetőséggel is sét is.
élhettünk. A PVC profilból gyártott
nyílászárókra ez évben kaptuk meg az
- Milyen előnyei vannak a műanyag ÉME minősítést (az Építésügyi Minőnyílászáróknak
a
hagyományosokkal ségellenőrző Invesztációs Rt. műszaki
szemben?
engedélye), amely jelzi, hogy képesek
- Legnagyobb előnyük, hogy nem vagyunk a szigorú magyar szabványokigényelnek festést. Könnyen beépíthe- nak megfelelő ajtókat, ablakokat gyártők, többféle változatban készülnek, tani.
kitűnően szigetelnek, és nem vetemed- Az induláskor voltak versenytárnek. Az árfekvést tekintve pedig az sak?
ablakok közel ugyanannyiba, illetve az
- Akkor még országos szinten nem,
ajtók valamivel többe kerülnek.
napjainkban viszont többen vannak. A
- A jogutódként
szereplő
ASV- versenyképesség megőrzését
áraink
PLAST Kft.-vei egyetemben az egykori alakítása mellett változatos formákkal,
üvegtechnika telephelyén végzik tevé- tervezéssel próbáljuk biztosítani.
- Hány főt foglalkoztatnak?
- Átlagosan tíz-tizenöt dolgozót
alkalmazunk. Az ajtópanelek vagy
Széphalom I. fantázianevű ajtó
„szendvicsbetétek" előállítása fooldal- és felülvilágító panelekkel
lyamatos munkát jelent, hiszen
ezeket közel hetven forgalmazónak
~ Ennek ellenére úgy tűnik, jók a
szállítjuk. Ezen a területen télen
gazdasági
mutatók, hiszen talpon tudsem esik vissza a piac. A készre
tak
maradni.
A jövőben
terveznek-e
gyártás rapszodikusabb tevékenyprofilbővítést?
ség. Ezekre ősszel van nagyobb
- Ezen a területen lépnünk kell,
igény, amikor egy-egy építkezés a
mert
különben lemaradunk. Az ajtólapbefejező stádiumhoz közeledik.
gyártást
tovább kívánjuk fejleszteni, oly
Ilyenkor több dolgozót foglalkoztatunk, hogy a megrendeléseket módon, hogy számítógépes program
segítségével
formatervet
készítünk,
teljesíteni tudjuk.
amelyet a rövidesen üzembe helyezen- Kik a megrendelőik?
- Magánszemélyek, belföldi cé- dő, ugyancsak számítógépes vezérlésű
gek, intézmények.
Utóbbiakkal gépsoron alkalmazunk. Ezzel a techegy-egy tender kiírását követően nológiával olyan formákat valósíthakerülünk üzleti kapcsolatba. Fel- tunk meg, amilyeneket megálmodtunk.
Körös J és Körös III elemek kombinációjával
Sz. Zs.
kész termékeink exportja pedig a
beépített kétszárnyas bejárati ajtó
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Január 7-én Tiszapüspökiben a Tisza
bisztró elől ismeretlen személy két mountain
bike kerékpárt tulajdonított el, 40 ezer forint
értékben. Az illetékesek hamarosan megállapították, hogy ki követte el a tolvajlást, s
az ellopott kerékpárok is megkerültek. Mint
kiderült, egy tiszaföldvári férfi volt a tettes.
*
Január 11-én a gázcseretelepre hatoltak
be, ahol a lakatot lefeszítették, a drótszövetet pedig átvágták. A raktárból 8 darab
töltött palackot vittek el, melynek értéke 95
ezer forint.
*
A hónap elején a város területén az éjszakai órákban a járőrök egy gyanúsan
viselkedő férfira figyeltek fel. Igazoltatás
során kiderült, hogy az illetőnél 50 ezer
forint értékű komplett lószerszám van,
amelynek eredetéről nem tudott hitelt érdemlően számot adni. A nyomozás bebizonyította, hogy a Keleti út egyik házából
származott.
*
Ugyancsak január 7-én a Kossuth Lajos
utca egyik házának melléképületéből ismeretlen tettes feldolgozott, füstölt sertésárut
lopott el. A tulajdonos kára 30 ezer forint.
>K

Úgy tűnik, a tettes tényleg visszajár a
színhelyre, ugyanis Fegy verneken a Kai ser
sörözőbe január 7-én ismeretlen személy(ek)
betört(ek), ahonnan 27 ezer forint értékben
italt, dohányárukat tulaj doni tott(ak) el, s
közben a játékautomatát is megrongálták.
Az eset január 20-án megismétlődött, hasonló módszerrel, és 66 ezer forintnyi értéket zsákmányoltak. A söröző megfelelő
vagyonvédelmi berendezéssel nem volt
felszerelve.
*
Január 20-án a kora délutáni órákban
súlyos közlekedési balesetet szenvedett
annak a járműnek a három utasa, akik
Törökszentmiklósról elindultak Szolnok
felé. Frontálisan ütköztek egy szabálytalanul
közlekedő, román nemzetiségű osztrák
állampolgárral. A rossz látási viszonyok
között szabályosan közlekedő vétlen járművezető a balesetben életét vesztette, a mellette helyet foglaló utasát súlyos sérüléssel a
tűzoltók szabadították ki a roncsok közül, a
harmadik utas pedig könnyű sérüléseket
szenvedett. A két járműben 3 millió forint
kár keletkezett.

¥
Január hónapban a Kapitányság járőrei 9
körözött személyt fogtak el a város területén, akik bűncselekmény elkövetésével
gyanúsíthatok.
A Rendőrkapitányság Bűnügyi osztálya
eljárást folytat ismeretlen tettes ellen, aki
1999. január 5-én Törökszentmiklós, Szőlőhátulja dűlő egyik tanyájából 13 anyajuhot
tulajdonított el.
Kérik mindazok jelentkezését, akik a
fenti időpontban a helyszínen, vagy a helyszín közelében tartózkodtak és ismeretlen
személyt (személyeket), gépjárművet láttak,
illetve a bűncselekménnyel kapcsolatban
információval rendelkeznek Tóth Csaba
rendőr főtörzsőrmesternél.
(H. M.)

Január 20-án éjjel fél 12-kor a járőrök

GAZFOGYASZTOK
MEGRENDELŐINK,
Iorökszentmiklós

egy kerékpárost igazoltattak, aki egy kanna
gázolajat és burkoló anyagot „szállított". A
„szállítmány" eredetét nem tudta tisztázni,
majd a kihallgatás során derült ki, hogy az
épülő Penny Markét biztonsági őre, és az
anyagok onnan származnak. A hátkutatás
során bebizonyosodott, hogy a tettesnek nem
ez volt az első „esete".

Törökszentmikló:

FIGYELEM!
A Törökszentmiklós és Vidéke ÁFÉSZ Ipari Osztálya
széles körű szolgáltatási tevékenység részeként végzi
a fogyasztói - háztartási gázkészülékek
garanciális időn belüli és azon túli
ún. fizető javítását és karbantartását.
Szakmai tevékenységünk többek között kiterjed:
• vízmelegítők
• lákásfűtők (cirkögejzírek)
• különféle típusú konvektorok
• falifűtők
' • hőtárolós gázbojlerek
• tűzhelyek (Móra, Indesit, stb.)
beüzemelésére és javítására.
Tevékenységünket mind a lakosság,
mind pedig a közületek részére végezzük!
Bejelentések, megrendelések leadhatók írásban vagy telefonon.
Címünk:
ÁFÉSZ Törökszentmiklós,
5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. út 159.
Tel.: (56) 390-335 (nem üzenetrögzítős) - munkaidőben
(56) 394-318 (Újvári K.) - hétvégén is!

Milyennek, tartja városunk (köz)rendjét, (köz) biztonságát?
1. Kiváló, 2. Jó, 3. Kielégítő, 4. Elfogadható, 5. Rossz.
Milyen a közvetlen lakókörnyezetének (köz)rendje, (köz)biztonsága?
1. Kiváló, 2. Jó, 3. Kielégítő, 4. Elfogadható, 5. Rossz.
Ön szerint melyik törvénysértő magatartás a legveszélyesebb Önre és családjára?
1. Emberölés, 2. Rablás, 3. Garázdaság, 4. Betörés, 5. Lopás, 6. Testi sértés, 7.
Csalás, 8. Sikkasztás, 9. Gyermek- és fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények.
Megítélése szerint megtesz-e mindent személyes és vagyonvédelme érdekében?
1. A legnagyobb mértékben, 2. Olykor, 3. Nem.
Követtek-e el az Ön sérelmére, lakókörnyezetében, családtagjai sérelmére
bűncselekményt?
1. Igen, 2. Nem.
Részt vett-e büntetőeljárásban?
1. Igen, 2. Nem.
Ha igen, milyen minőségben?
1. Sértett, 2. Tanú, 3. Gyanúsított.
Elégedett volt-e az eljárás során a rendőri intézkedésekkel?
1. Igen, 2. Nem, 3. Részben.
Rövid indoklás:
Mi a szubjektív véleménye a város lakossága és a Rendőrkapitányság kapcsolatáról?
1. Kiváló, 2. Jó, 3. Kielégítő, 4. Elfogadható, 5. Rossz.
Mit vár el a rendőrtől?
1. Többet foglalkozzon a polgárral, 2. Határozottabb legyen, 3. Kulturáltabb
legyen, 4. Apoltabb legyen.
Milyen rendőrséggel (köz) biztonsággal kapcsolatos témák érdeklik Önt, mi
foglalkoztatja e témákon belül?
Elmenne-e egy a fentiekben leírt témát feldolgozó lakossági fórumra?
1. Igen, 2. Néha, 3. Nem.
Mi a véleménye a kérdőívről, jónak tartja-e, mivel egészítené ki?
Köszönjük, hogy munkánkat a kérdőív kitöltésével segítették!
A kitöltött kérdőívet a Kapitányság ügyeletén adhatja le. Amennyiben nevét és
címét ráírja a kérdőívre, úgy felmerült kérdéseire, problémáira írásban válaszolunk.
Név:
Cím:
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MI A „MÁLYVA-PROGRAM"?
Nem valószínű, hogy mindenki részletesen ismeri a Mályva- adója 1 %-ával. Bármikor bejöhetnek egy-egy jó beszélgetésre vagy
programot, ha már hallott is róla. Nem valami kertészeti tudnivaló- valamilyen rendezvényre. Sokat segítenek a gyűjtőmunkában is.
ról akarok most itt szólni, hanem egy óvodáról!
Nevelőtársi, partnerkapcsolat van köztük és a nevelők között. Ez a
A budapesti Mályva téri óvodában sok évvel ezelőtt több dolgon Mályva-program alapja. Nagyon jó a kapcsolatuk a zeneiskolával, a
is elkezdtek gondolkodni a pedagógusok: Miért nem játszhat eleget a néptánccsoporttal, az alsós nevelőkkel, a bölcsődével, de a gimnázigyerek? Miért nem lehet együtt testvéreivel, barátaival, szomszédai- ummal is. (Heti egy alkalommal megkapják a tornatermet.) A szakval az óvodában? Miért kell adott időben, merev szabályok szerint mai önállóságot biztosítja az intézmény - és a város vezetősége,
teljesíteni a napirendet?...stb.
Nyolctagú nevelőgárda végzi a feladatokat, többéves továbbképMegpróbáltak újítani! A családias nevelés érdekében osztatlan zéseken állandóan fejlesztve tudásukat. Budapesti anyaintézményük
csoportokat alakítottak ki a 3-7 éves gyermekekből. Együtt marad- vezetője: Csipes Zoltánné igazgatónő, szakértő, tanácsos szoros
hattak a testvérek, rokonok, barátok. így mindenki megtalálja a saját kapcsolatot tart fenn az óvodával, és segíti a nevelőket. Több kölértelmi szintjéhez való játszótársat a csoportjában. A lassabban csönös látogatáson vannak túl már, de a január 11-i találkozás teljefejlődő gyerek nem válik lemaradóvá, a fejlettebb nem uralhatja sen eltért a többitől. Most az igazgatónő nem egyedül érkezett,
kortársait. Mindenki tanulhat mindenkitől. A nagyobbak gondos- Hozott magával 16 japán óvónőt, akik évek óta nagyon érdeklődnek
kodnak a kicsikről, óvják őket, segítik az öltözködésben, önkiszol- az újítás iránt. Közülük egy ott tanulja három évig az óvodájában,
gálásban, akárcsak a családban.
néhányan már alkalmazzák hazájukban, Csipes Zoltánné igazgatónő
Igazi gyermekkort adnak a kicsiknek, és nem iskolás módon ke- japáni körútja óta. Többen pedig most gyűjtik a közvetlen tapasztazelik őket. Csak a testnevelés kötelező. Legfőbb tevékenységük a latokat, kéthetes magyarországi utazásuk során.
játék. Ebbe vannak beépítve a tanuláshoz szükséges dolgok: a probHárom csoportban néztek végig foglalkozást, amihez előzetesen
lémamegoldó képesség, önállóság, önellátás, pontosság elsajátítása, megfigyelési szempontokat kaptak. A „Fecske" csoportban a víz volt
tartós figyelem fejlesztése, stb. Nincs merev napirend, minden az az anyag, a „Katicák" a kukoricaszár tulajdonságait és felhasználását
igényekhez van alakítva. Cél: a képességfejlesztés és a kényszer vizsgálták, a „Margarétákénál pedig a karácsony friss élményeiből
nélküli nevelés megvalósítása. 6,30-tól 17 óráig folyamatosan tevé- kiindulva a fa sokféle hasznosítása volt a téma. Utána hosszú megbeszélés következett. Mindegyik
kenykedhetnek. Nincs szervezéóvó néni elemezte a foglalkozását,
sekkel megszakítva a nap, kikümajd a vendégek - tolmács segítszöbölték a várakozási időket. A
ségével - különböző kérdéseket
rugalmasság teszi lehetővé, hogy
tettek fel, saját megfigyelési
egyes dolgokat egyénileg rájuk
szempontjaiknak megfelelően. Az
szabva tehessenek. Ha valaki még
elemzések során szépen megfonem elég éhes, egy tágabb időn
galmazódott a Mályva-program
belül később is tízóraizhat. Ha
megvalósítására való törekvés: a
még játszana, megteheti! Mindenfoglalkozásokon és a játék során a
re van idő és türelem. Nincs rohakésőbbi iskolai munkához elennás. kivárnak mindent, a gyermek
gedhetetlen tulajdonságokat gyaigénye szerint. Mindehhez a megkorolták.
Megjelentek
a
felelő hátteret a dajka nénik adják.
„kismesterségek" is a játékidő
Ők biztosítják a későbbi étkezés
alatt. Komoly előkészületek és
lehetőségét és a mosdóügyelet egy
már korábbi foglalkozások előzték
részét is.
meg a témakörökben a bemutatóHa új gyermek érkezik, 1-2
A vendégek a felkelő Nap országából
kat, és a szülők a kicsikkel együtt
hónapig figyelik, mit hozott magával, mit tud. Hagyják kibontakozni. Különösen fontos ez, amikor vettek részt a gyűjtőmunkában.
nincs testvér, amikor otthon ő a központ, az „egyetlen"! megvárják
Délután az Apáról Fiúra Alapítvány keretében megismerkedtürelmesen, amíg megtapasztalja, hogy neki is együtt kell élnie a hettek a vendégek a gyöngyfűzés, a gyertyaformázás rejtelmeivel, és
többiekkel, és amíg megtalálja ő is a barátját.
csuhéból különböző tárgyakat készítettek. Olyan lelkes kis társaság
A tanulási tevékenységek a játékba vannak beépítve. Ez a volt itt együtt, alig akarták abbahagyni a foglalatosságokat.
„Mályva Integráló és Differenciáló Program" lényege röviden, ami a
Kérésemre Csipes Zoltánné igazgatónő végül röviden összefogközelben máshol még nem került bevezetésre. Ebbe kapcsolódott be lalta újításukat:
az Almásy út 9. sz. alatti óvoda nyolc évvel ezelőtt. A szakirodalom- Ezt a programot differenciáltan, mindenki maga tölti meg tartalommal. Az óvónő a gyermek fejlettségi szintjéhez igazodik. Felban figyeltek fel rá, és megszületett a közös elhatározás.
Mészáros Józsefné vezető óvónő és összes beosztott munkatársa méri, hol tart, és aszerint vezeti. Ha a gyermek öntevékeny, szabaigen nagy lelkesedéssel alkalmazza, a helyi sajátosságoknak megfe- don megválasztja, mit tesz, mikor és hogyan, ez teszi képessé az
lelően. Egy alapítványt is hoztak létre: „Egészség-játékosság" cím- iskolai munkára.
mel, a feladatok anyagi segítésére. Programjuk tervezése tág, és az
- Csak az óvodában alkalmazzák a módszereiket?
évszakokhoz igazodik. Céljuk a gyerekeket ráhangolni a körülöttünk
- Működik iskolai osztályunk is. A Soros Alapítvány 0-9 éves
lévő világ apró szépségeire. Megláttatni, hogy minden összefügg korig támogatja a gyermekek fejlődését. A tanításban is egyénileg
mindennel. Észrevetetni, mennyi munkával készül minden. Jellem- kell tervezni, hozzájuk kell igazítani a követelményt. Nem 4-6 hózőjük a környezetvédelem. Eszközeik, berendezéseik, játékaik ter- nap van adva az írás-olvasás megtanulására, hanem évek is, ha
mészetes anyagokból készülnek, megismerik ezek származását, szükséges! Tovább kellene vimii ezt a programot az iskolába máshol
tulajdonságait és felhasználásukat. Jelenlegi, elgépiesedett világun- is! - fejezte be gondolatait az igazgatónő. Hogy 9 éves koruk után ez
kat próbálják kizárni legalább az óvodából. Nem véletlen, hogy a program hogyan illeszkedik a 4. osztályos tantervhez, arról most
nincs sem TV, sem videó.
nem esett szó.
Ennek az új módszernek már látják jótékony hatását. A gyerekek
A vendégek énekszóval búcsúztak, és kedves emlékkel távoztak,
türelmesek, nyugodtak, Segítik egymást, figyelnek a kisebbekre. Megkapták ajándékba a nap folyamán frissen készült fényképeket,
Rendezvényeken helyesen viselkednek. A szülők 98 %-a támogatja a albumokba gyűjtve. A fotós Árvái János volt.
programot. Az alapítványt is az ő aktivitásuk tartja fenn, és segíti
(H. Jné)
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KI MIT TUD?
I. rész

ARCOK
A HÉTKÖZNAPOKBÓL

Január 23-án a város alsó tagozatos tanulói mutatkoztak
be tananyagon kívüli produkciójukkal a pódiumteremben.
Huszonkilenc számból álló, színes és élvezetes műsort láttunk, sokféle kategóriában. Volt öt mese, versek, énekszámok, jelenetek (köztük egy nagyon ügyesen megoldott bábjelenet is), négy zeneszám, egy népi játék, és vezető helyet
foglalt el a tánc. Ebből összesen hetet láttunk: három néptáncot (betanítójuk Szalavári Anna táncpedagógus) és négy
modern táncot.

A néptáncosok egy csoportja
Eredmények:
Vers, mese:
1. Mester Ádám (4. a Kölcsey)
RSándor Boglárka (4.o. Hunyadi)
in. Csiffó Adriána (l.b Kölcsey)
Különdíj: Hendrik Ádám (Bethlen)
és Annus Péter (l.c Kölcsey)
Ének:
n. Fiú kórus (Kölcsey)
ÜL Annus Dóra (4. b Kölcsey)
Hangszer:
I. Csiki Ágnes (Reform. Ált. Isk.
II. Csikós Gábor (3. a Kölcsey)
Néptánc:
I. 4. b (Reform. Ált. Isk,)
H. 2. c (Reform. Ált. Isk.)
IIL Somogyi karikázó (Reform. Ált. Isk.)
Modern tánc:
L Karakas Zsuzsanna (4. d Kölcsey)
H. 4. b (Kölcsey)
ül. Jazz balett csoport (Műv. Közp.)
Egyéb:
I. Czini Samu... (4. a, Hunyadi)
II. Kevély Kereki(4. b, Hunyadi)
Mese a legokosabb nyúlról (3. b, Hunyadi)
A II. részt a felső tagozatosok KI MIT TUD?-járól következő számunkban olvashatják.
A Városi Könyvtár Ipolyi Arnold születésének 175. évfordulóját megelőzően írásbeli vetélkedőt rendezett. Január
15-én pedig a neves tudós, püspök tudományos munkásságával ismerkedtek azok az általános iskolás tanulók, akik részt
vettek ezen a megmérettetésen. Utána következett a vetélkedő eredményhirdetése. Négyen érték el a maximális pontszámot: Polgár Anita és Halmai Judit (Bethlen G. Ref. Tag. Ált.
Isk.), Takács Dóra és Pócs Gabriella (Hunyadi Mátyás Ált.
Isk.)
A négy győztes könyvjutalomban részesült. Gratulálunk
nekik!

Ő az, akit a hónap közepétől már nagyon várnak a környékbeli
nyugdíjasok. A mosolygós, barátságos fiatalembert Mészáros Józsefnek
hívják, ő a Fáy lakótelepen, a Táncsics úton és a Strand környéki ( a
Szabó Rektortól a Berzsenyiig) utcákban lakók levélkézbesítője és
pénzespostása.
-Mióta áll a Posta alkalmazásában?
- 1985 óta vagyok a Postánál. Táviratkézbesítőként kezdtem, mert
nekünk is végig kell járni a ranglétrát, aztán elvégeztem egy tanfolyamot, és csak utána lehettem kézbesítő, ill. pénzespostás. Hat éve kaptam meg ezt a körzetet.
- Mettől meddig tart a hivatalos munkaidő? Egyáltalán van ilyen
maguknál?
- Fél hétkor van a hivatalos kezdeti idő, de általában korábban megyünk, mert a szállító kocsi is itt van már kora reggel. Déltől lehet
elszámolni a központban, de a leggyakrabban csak fél kettő - kettő
körül végzünk a munkával.
-Az látszik magán, hogy szereti, amit csinál.
- Igen, nem csak megszoktam, de valóban szeretem is a munkám,
az emberekkel való mindennapi közvetlen kapcsolatot. Ez alatt a hat év
alatt nemcsak engem ismerhettek meg, hanem én is az itt lakó embereket.
- Hány levelet visz naponta és hány lakásba bejáratos?
- Átlagban 300-400 levelet kézbesítek egy-egy napon, különben
800 lakás tartozik a körzetemhez.
- Mit szóltak az érintettek az előzetesen is oly sok vitát kiváltó
nyugdíjemeléshez? Szó nélkül tudomásul vették, elfogadták, egyáltalán
elmondták Magának a véleményüket?
- A legtöbben azért örültek az emelésnek. Bár némelyek kevesellték, a nyugdíjasok másik fele meg volt elégedve. Azoknak, akiknek
eddig is alacsony volt a havi járandóság, bizony most sem lett sokkal
magasabb a nyugdíj összege.
- Általában őszinték Magához, megosztják Magával a gondjaikat
az emberek?
- Igen, elég sok helyen szinte családtagként kezelnek, és persze jólesik az embereknek - főként ha egyedül élők - , ha kibeszélhetik magukat, ha egy jóízűt panaszkodhatnak.
- Manapság, amikor annyi bűncselekményről hallani, nem tűnik
veszélyesnek ez a foglalkozás?
- Veszélyesnek veszélyes, hiszen nap mint nap pénzzel is dolgozunk, de szerencsére ebben a térségben nem jellemző, hogy bántalmaznák a postásokat.
- Kapnak-e valamilyen kiképzést, tanácsot, tehát egy esetleges támadásra mennyire felkészültek?
- Kaptunk egy tájékoztató füzetet sok hasznos tanáccsal a vészhelyzetekre vonatkozóan. Önvédelmi fegyverünk ugyan nincs, de van egy
riasztó berendezés a táskánkban.
- Igényelné-e, hogy bizonyos önvédelmi fogásokat megtanítsanak
Maguknak?
- Én örülnék neki, bár mint mondtam, ez a környék elég biztonságosnak tűnik. Persze nem árt, ha az ember mindenre felkészül.
- Azért egy-egy ilyen pénzes nap végén biztosan megkönnyebbül,
az elszámolás után megnyugszik, s jóleső érzéssel tér haza feleségéhez
és kisfiához.
- Igen, nemcsak a táskám lesz könnyebb, de nagy kő is esik le a
szívemről, ugyanis bennünk van egész nap a drukk, hogy ne történjen
semmi baj, s ne is számoljuk el magunkat.
- Köszönöm a beszélgetést, s kívánom, hogy ne is kerüljön soha
veszélyes helyzetbe.
F. K. I
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„OVI-GALÉRIA"
A BAJCSY ÚTI ÓVODÁBAN
Az óvodában az új NAT szerinti programok az 1999-2000-es tanévben kerülnek bevezetésre.
Az oktatásügy az elmúlt tanévben számtalan óvodai program megismerését tette lehetővé. Óvodánk élt is a lehetőséggel. Látogatások, továbbképzések során igyekeztünk széles körben tájékozódni. Nevelőoktató munkánk eddigi tevékenységeihez, profiljához a Nagy Jenőné által
szerkesztett „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel" című program áll
a legközelebb. Cél- és feladatrendszerével teljesen azonosulni tudtunk. A
belső tartalmat igyekeztünk a helyi adottságok, sajátosságok figyelembe
vételével kialakítani.
Bár az új program még nem él, ismerkedés, kísérletezés szintjén egyegy területen próbálgatjuk. Egyik látható jele az „ovi-galéria" megnyitása, melyre idén február l-jén került sor. Helyi és anyagi lehetőségeinkhez
mérten a folyosónk egy részét úgy alakitottukki, hogy ott kisebb kiállításokat rendezhessünk. Első bemutatónk anyagát Búzásné Kremzer Ibolya
tanárnőnek köszönhetjük. Olajfestményei - melyek között tájképek és
virágcsendéletek is találhatók - igazi színfoltjai óvodánknak. A megnyitón óvodásaink kis műsorral kedveskedtek a vendégeknek. Egy évben 6-8
kiállítást tervezünk, melyek anyagát képezhetik népi alkotások, népi
használati eszközök, gyermekmunkák, fotók, stb. Ennek érdekében

A fotó a kiállítás megnyitóján készült
szívesen fölvennénk a kapcsolatot a környékünkön élő, alkotó tevékenységet folytató egyénekkel, akik műveiket fölajánlanák ovi-galériánk egyegy időszakos kiállítására.
Bajcsy úti Óvoda nevelőtestülete

Egészségügyi és bibliai előadássorozat
Az egészségről és a bibliáról előadássorozat stresszhelyzetek szüntelenül rövidítik életünket. bennünket megváltson a bűn fogságából, hogy
kezdődik, ill. folytatódik minden szerdán 17 órai Ahhoz a módhoz, ahogyan szervezetünk reagál örök életet nyerhessünk. Elete az önmegtagadás
kezdettel
a
Művelődési
Központban ezekre a stressz-szituációkra, sok köze van élete volt, a másokról való figyelmes gondoskoannak, hogy milyen a mi egészségünk.
Törökszentmiklóson.
dás önzetlen szolgálata. Isten odaadta egyszülött
Természetes emberi tulajdonságunk, hogy
Az ember pszichoszomatikus
egység, fiát az emberiség megmentésére, aki a Golgotán
boldogságra törekszünk. A boldogság elérésé- amelyben testi, lelki és szellemi működések vállalta érettünk a kereszthalált. Ezt szemlélve
nek viszont több feltétele van, mint a jó egész- egymástól elválaszthatatlanok. A Biblia tartal- kezdjük megérteni, hogy Isten mennyire szeret
ség, anyagi megelégedettség, lelki egyensúly, mazza az egészséges élet minden lényeges bennünket. Sajnos, ezt a szeretetet nagyon
harmonikus családi élet, tevékenységünk, hiva- alapelvét. Ezek az elvék Istentől származnak, aki elhomályosítja a bűn, amikor nap mint nap
tásunk öröme. Ezeknek sorrendjét természete- legjobban ismeri teremtményei szükségleteit. szembetaláljuk magunkat a szomorúság, fájdasen nem mindannyian azonosan határozzuk Isten a teremtéskor mindent biztosított az em- lom, szenvedés és a halál valóságával.
meg, de fontosságukban egyetértünk. Sajnos, bernek a boldog, harmonikus élethez, ezt a
Jézus Krisztus dicsőséges visszajövetelekor
azt látjuk, hogy ezek - melyekre mindannyiunk- sorozat alkalmával tanulmányozni fogjuk.
eltörli a bűnt, és megmenti azokat, akik elfonak nagy szüksége lenne - egyre inkább elKorunk egyik betegsége a magány. Sok gadják szeretetét és hívását. Üdvösségünk a mi
hagynak bennünket és a hiánycikkek felé boldogtalanság és öngyilkosság alapvető oka, személyes szabad akarati döntésünktől függ.
hogy az emberek magányosnak érzik magukat, Isten azt akarja, hogy már földi életünk folyasodródnak.
Az egész életmódunk megváltoztatására és nincs, aki szeresse őket, törődjön velük, hogy mán is boldogok legyünk keresztényi életünk
lenne szükség, különösen a táplálkozási szoká- nincs életcéljuk. Van-e célja a mi életünknek? gyakorlása által, egy új életstílussal.
sainkban, amely a betegségek megelőzése terén Van-e, aki igazán szeret? A Biblia kinyilatkozEzekre a kérdésekre keressük a Biblia kijejelent felmérhetetlen segítséget. Dr. Czeizel tatása szerint a világegyetem Istene törődik lentései álapján a válaszokat és megoldásokat,
Endre a következőket íija genetikai szempontból velünk, és szeret bennünket. Elküldte szent Fiát, melyre minden kedves érdeklődőt sok szeretettel
„Az élet él és élni akar" c. művében: „Az embe- Jézus Krisztust, aki az Atya személyiségének és hívunk és várunk.
riség életkilátásai 120 év körül lehetnek. Jelen- jellemének tökéletes kinyilatkoztatása volt, hogy
Sztán János
leg ennek alig több, mint felét teszi ki a születéskor várható élettartam... Nehéz megmondani,
Gondolatok a szeretetről, szerelemről Valentin napra
hogy miért, de tény, hogy Európa összes népe
közül mi élünk a legrövidebb ideig. Mivel valószínűleg mi élünk a legegészségtelenebbül."
„Mi a pokol? A fájdalom, hogy már nem tudunk többé szeretni. "
Az emberi test egy része egy egész sor
(Dosztojevszkij)
szerteágazó szervrendszert tartalmaz, mint a
„... a szerelem egyik legfőbb erénye éppen az, hogy szerénnyé,
keringési rendszer, az idegrendszer, emésztőrendszer, a belsőelválasztású mirigyek, stb.,
sőt félénkké teszi az embert. "
melyek egymással szoros összefüggésben áll(Balzac)
nak. Az egész embert figyelembe véve látnunk
„
Csak
kétoldalú
szeretet
teszi
elviselhetővé
a
függőséget...
"
kell a testi, lelki és szellemi harmónia fontossá(Déry Tibor)
gát.
Általában kevés figyelmet szentelünk egész„Az emberek arra születtek, hogy értsék egymást és szeressék. "
ségünk megőrzésének, holott sokkal jobb a
(Eluard)
betegséget megelőzni, mint tudni, hogyan ke„A szeretet mindent pótol, de a szeretetet nem pótolja semmi sem!"
zeljük, amikor már megkaptuk! Bizonyított
(Ghandi)
tény, hogy egyre fokozódó mértékben romlik
„ A szerelembe - mondják - belehal, aki él,
egészségi állapotunk, növekszik a káros idegi
megterhelésünk. Messze eltávolodtunk a terméDe úgy kell a boldogság, mint egy falat kenyér. "
szetes életmódtól, pedig a helytelen életvitel
(József A.)
számtalan megbetegedés veszélyét rejti magában. A mindennapok kihívásai, megterhelései, a
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GALAMBKIÁLLÍTÁS 1999
halála - hallhattuk Fehér Ferenc titkár tájékoz-- Azt szoktuk mondani, hogy általában egy
A Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők
tatóján. A tagság döntése alapján ezután minOrszágos Szövetsége Törökszentmiklósi V. 59galambbal addig lehet versenyezni, míg el nem
den évben emlékserleget kap a legszebb budaes Egyesületének ez évi kiállítását január 9-10vész, vagy öt éves nem lesz... Az 1994-es
pesti magasröptű keringő tulajdonosa abban az
én a Katolikus Népkör nagytermében rendezték
győztes tehát konkrétan nem ez, hanem egyik
meg.
esetben, ha eléri a kiváló minősítést. Első
általam kitenyésztett elődje volt. vagyis szintén
alkalommal városunk szülötte. Katona József,
budapesti magasröptű keringő.
Elekes István ünnepi megnyitójában haszaz egyesület titkára részesült e kitüntetésben,
nos időtöltésnek minősítette a galambtenyész- Miért éppen ez kapja az emlékserleget?
aki igen-igen kedveli a turbékolok társaságát.
tést, röptetést. Kívánta, hogy ez a kis közösség
- Fehér Zsiga bácsi szinte gyerekkora óta
Elmondása szerint eléggé idő- és pénzigényes
a továbbiakban is lelje örömét e nagy helyi
csak ezt a fajtát tenyésztette. Ez azért is értéket
hagyományokkal rendelkező szabadidős tevéez a hobbi, de a szekrényén sorakozó temérdek
képvisel, mert igen nehéz kitenyészteni. Egyekenységben.
oklevél és serleg láttán úgy véltem, nem hiábasületünk ötvenegyedik éve működik. Zsiga
való.
Fehér Ferenc, az egyesület elnöke megköbácsi (szinte az egész város Zsiga bácsija) egyikszönte az alpolgármester úrnak, hogy pihenő- Gratulálok ehhez az egyedülálló kitünalapító tagunk volt. ígv kívántunk emléket
idejéből időt szakított arra, hogy részvételével
tetéshez és evyhen kérem, envecjie mev hovv
állítani ötven éves galambtenyésztő munkájámegtisztelje a záróünnepséget.
nak. Itt jegyzem meg érdekességKatona József egyesületi titkár
ként. hogy van olyan galambfajta,
javaslatára a közelmúltban elhunyt
melyet Törökszentmiklóson
teegyik alapító tag, Fehér Zsiga
nyésztettek ki, ez a magyar szarka
bácsi emlékének egyperces néma
keringő. Jelenlegi díjazottja Németh
felállással adózott a megnyitón
István (szintén többszörös aranyrészt vevő közönség.
koszorús), továbbá Deák Sándor.
Negyvennégy kiállító összesen
Holp Pál. Tóth János is sikeresen
325 galambot mutatott be, a kötenyészti.
vetkező fajtakénti megoszlásban:
- Mi történik ezekkel a szármagyar szarka keringő, arab
nyasokkal, amikor már nem alkaldobos, budapesti bibic, budapesti
masak tenyésztésre?
magasröptű keringő, bécsi deres
- Egy jó galamb szinte haláláig
keringő, csepeli hófehér keringő,
van tenyésztésben. Nincs szívünk
szegedi
magasszálló
keringő,
elpusztítani, különben sem lenne
budapesti
rövidcsőrű,
bácslcai
alkalmas fogyasztásra magas kora
keringő, szolnoki keringő, parókás,
miatt.
indus, szolnoki bagdetta, karrier,
- A kiállítás
megrendezésének
Katona József aranykoszorús mesteríenyésztö átveszi a
német kiállítási galamb, amerikai
a sok munkán felül anyagi vonzata
„ Fehér Zsigmond emlékserleget" Fehér Ferenc elnöktől
óriás posta, texán, mondein és
is van. Milyen forrásból tudják ezt
king.
finanszírozni?
bemutassam az újság olvasóinak. Mióta fogA kiállítók több, mint fele törökszentmikló- A költségeket a nevezési díjból és önlalkozik ezekkel a békés, kedves kis állatkáksi volt (25 fő), de jöttek Surjányból, Szajolból,
kormányzati támogatásból fedezzük. Pénzbeli
kal?
Szolnokról, Kisújszállásról, Karcagról. Láttunk
elismerés a díjazottak részére nincs, minden
- Egészen kicsi korom óta. Már tíz évesen
megyénken kívüli (újszászi, abonyi, békéscsakiváló és fajtagyőztes galamb gazdája emlékköztük voltam, de intenzíven tíz éve vagyok
bai) versenyzőket is.
serleget és oklevelet kap. A kiállítás megszervetenyésztő, illetve az egyesület tagja.
A háromtagú országos bíráló testület zéséhez
lendületet adott az öntevékeny tagság
- Úgy tűnik, a tízes az Ön száma. Vonatkotagjai: Hajnal József Budapestről, Fehér István
segítsége, nem kevésbé Bakk Zoltán polgárzik ez a versenyeredményeire
is?
Ceglédről és Földi István Szolnokról - döntése
mester úr anyagi és erkölcsi támogatása. Itt
- Nem egészen, ugyanis országos versealapján a kiállítás második napján, az ünnepémondok köszönetet minden látogatónak, kiálnyen röptetésben tizenegyedik helyezést kaplyes díjkiosztás alkalmával 35 serleg és oklevél
lítónak, közreműködőnek és a Katolikus Néptam.
talált gazdára. Törökszentmiklós 19, Surjány 1,
kör vezetőinek a kiállítás megrendezéséért. A
- Ezzel a galambjával ért-e már el korábKarcag 4, Szolnok 4, Szajol 2, Abony 2, Kisújrendezőbizottság minden tagja azon fáradozott,
ban valamilyen díjat?
szállás 1, Újszász 1 és Békéscsaba 1 díjat
hogy kedves látogatóink a kétnapos kiállítás
- Igen. 1994-ben országos versenyen harmondhat magáénak.
alatt jól érezzék magukat - fejezte be tájékozmadik lettem.
Az egyesületet és a magyar galambásztártatóját kiváló galambtenyésztő riportalanyom.
- Ennek már ötödik éve. Hány éves most,
sadalmat nagy veszteség érte, Fehér Zsiga bácsi
(S)
és hány évig versenyképes egy galamb?

Olvasóink leveléből
Bizonyára emlékezik a kedves
Olvasó, hogy januári számunkban a Civilszervezetek bemutatkozása címmel terjedelmes cikkben számoltunk be tevékenységükről. Ezzel kapcsolatban érkezett szerkesztőségünkhöz egy levél a Katolikus Népkör elnökétől, Markot József
úrtól. Kérése az, hogy a Népkör munkájáról az általa megfogalmazottakat közöljük. Természetesen e kérésnek helyt
adunk. Meg kell viszont jegyeznünk, hogy nem volt szándékunk félreértést teremteni a cikk kapcsán: ha ez valóban
mégis az, szíves elnézést kérünk az érintettektől. A beszámolókról gyenge minőségű hangfelvétel és kézi feljegyzés
készült, továbbá a Népkör beszámolója ott, a helyszínen
született - feltehetően a tagsággal nem egyeztetve. Mindezek
együttesen produkálták a félreérthetőséget, (a szerk.)

A Katolikus Népkört Subicz Józsefné, az egyesület gazdaságvezetője
mutatta be. Az 1898-ban alapított és 1945 után megszüntetett szervezet
1991-ben alakult újjá 78 fővel, anyagi alapok nélkül. Egyetlen bélyegző
volt az induló vagyonuk, az egyik alapító tag adományaként. A több
milliós értékű felújítást, átalakítást a tagság saját erőből valósította
meg: pályázatokon nyert pénzből (pl. Országépítő Alapít\>ánytól, képviselői, önkormányzati támogatásból, Városfejlesztési Alapítványtól, stb.),
de legnagyobb érték volt a tagság adománya és főként a közel kétezer
óra társadalmi munkája.
Tevékenységük széleskörű: hagyományőrzés, kulturális rendezvények, szüreti felvonulás és bál, mikulás ünnepségek, koszorúzás, stb.
Markót József
a Katolikus Népkör elnöke
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LÁSZLÓ LAJOSNÉ EMLÉKÉRE

Fájdalommal és szomorúan
hallottuk január 14-én reggel a
hírt, hogy a Kölcsey Ferenc
Általános Iskola egyik tanítója,
László Lajosné meghalt.
Augusztus vége óta csodálatra méltóan, nagy akarattal küzdött a betegséggel. A gyógyulni
akarás, a munka, a család lefoglalta, és értelmet adott az életének.
1967-ben végezte el a Tanítóképző
Főiskolát,
azóta
Törökszentmiklóson dolgozott. 7
évig a Bethlen úti iskolában,
1974-től pedig a Kölcsey F.
Általános Iskolában.
Személyi ségének
legj obb
tulajdonságait a pedagóguspá-

lyán is nyomon lehetett követni.
Bátran vállalkozott az új és nem
megszokott feladatokra, szerette
a kihívásokat, szeretett első
lenni a próbálkozók között.
Céltudatossága, határozottsága megmutatkozott a tanítási
óráin és a magánéletében is.
Teljesítménycentrikus volt, így
minden osztályában fontosnak
tartotta a sikert. Ezért motiválta
tanulóit sokirányú tevékenységekre: versenyekre, kulturális
bemutatókra, újságszerkesztésre.
A szülőket is tudatosan, határozottan próbálta nevelni. Utóbb
legtöbben rájöttek, hogy a gyerekek fejlődését nézte mindig, az
ő érdekükben próbálta a szülők
nevelési módszereit segíteni,
irányítani. 1987-ben városunkban és iskolánkban ő vállalta
először a Zsolnai anyanyelvi
program szerint tanítani a magyar nyelvet. Azóta már 3 csoportot tanított ezzel a módszerrel. Kollégái és tanítványai
érezték és tudták, hogy az ő
egyénisége áthatotta és eredményessé tette ezt a módszert is,

KEDVEZMÉNY NÉLKÜL IS A LEGOLCSÓBBAN
A szomorú hírről ha értesülj forduljon hozzánk bizalommal
és mi részvéttel és tisztelettel segítünk.
Díjtalan kórházi ügyintézés, anyakönyvvezetés.
A hűtés csak nálunk díjtalan!
P O S T A BT
ÜZLETEI:
Kossuth L. út 184. Tel.:394-115
Kossuth L. út 283. Tel: 391-586
Erdős I. út 1. Tel.: 06-60/485-019
Régi református temető Tel.: 06-60/385-374
Szolgáltatásunk folyamatos:

0-24 óráig

Újszerű kocsinkkal az ország egész területén vállalunk szállítást, ügyintézést.
Telefonon is megrendelhető koszorú, sírcsokor díjtalan kiszállítással!

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
FEBRUÁR 13-14

FONTANA

KOSSUTH ÚT 125.

FEBRUÁR 20-21

FEHÉRKERESZT

ALMÁSY ÚT 2.

FEBRUÁR 27-28

FEHÉRKERESZT

ALMÁSY ÚT 2

MÁRCIUS 6-7

SZENTHÁROMSÁG

KOSSUTH ÚT 171

MÁRCIUS 13-14

KÍGYÓ PATIKA

KOSSUTH ÚT 48.

amelyet nem mindenki tudott
szívvel-lélekkel, sikeresen végigvinni.
Iskolánk
gyermekvédelmi
munkáját is ő vállalta el először,
több mint 10 éve. Ezt is céltudatosan, energiát nem sajnálva
végezte. A szülőkkel, a gyámüggyel, és ha kellett, a rendőrséggel folyamatosan tartotta a
kapcsolatot. Keményen harcolt a
szerencsétlen sorsú gyermekek
ügyeiért. Nem hallgatta el sohasem a bürokrácia és az értelmetlen törvények akadályozó
voltát, vállalva ezzel a hivatal
esetleges haragját is...
Igazgatóhelyettesként is dolgozott iskolánkban 1978-1982
között, de saját kérésére felmentették, és újra „főállású"
tanító lett. A vezető beosztást
nem tudta megszokni és megszeretni, az ő munkastílusának
jobban megfelelt a tanítói munkakör - a gyerekekre könnyebben és nagyobb örömmel tudott
hatni, mint a felnőtt kollégákra.
A folyamatos önképzés és
továbbképzéseken való részvétel

is kiemelkedően jellemezte
egyéniségét. Őt soha nem kellett
rábeszélni semmire, mindig
talált magának tanulni valót.
Még az 1997/98-as tanév tavaszán is elvégzett egy pszichológiai tanfolyamot.
László Lajosné tanítónő nagyon sokat tett a gyerekek minél
sokoldalúbb fejlesztése érdekében az eltelt 31 év alatt. A pedagóguspályán az ilyen céltudatos,
állandóan újítani akaró, gyereket-szülőt örökké nevelő személyiség nagyon fontos.
Csak az utolsó 4 hónap volt
az életében lassú és fájdalmas.
Az 53 évét végigküzdötte, harcolt az igazáért, a gyerekekért, a
családjáért. Mindig győzni akart,
és szinte mindig győzött is! Csak
most, 1999. január 14-én nem
sikerült legyőznie valamit. De
nem ő veszített, hanem a betegség volt kegyetlen.
Nem tudunk, és nem is akarunk elfelejteni, Julika!
Ferencz Jánosné
igazgató

Halottaink
1998. XII. 29-1999. I. 22-ig
Özv. Nagy Ferencné Kovács Eszter (79), özv. Csala
Imréné Sütő Erzsébet Elza (70), Borsós Árpádné Rab
Eszter (65), Deák Sándor (74), Molnár Ferenc Mihály
(83), Csík Csaba (meghalt 1998. decemberben), Fecske
István (65), Oláh Jánosné Miklavitz Mária (92), Polónyi
Boldizsár (74), Halmi László (76), Vígh Ilona (69), Szilágyi Józsefné Poczai Hona (77), Pásztor Istvánné Varjú
Mária (77), Vincze Mártonné Buskó Ilona (72), Barna
József (53), Sándor Imre (44), Rab Sándorné Pátkai Veronika (49), Sípos Károly (84), László Lajosné Mihály
Julianna (52), id. Balázs Józsefné Benedek Irén (89),
Fehér Károlyné Dudás Erzsébet (84), Sütő Jánosné Tóth
Ilona (80), Németh András (70), Bognár Jánosné Búzás
Erzsébet (73), Wanderworf Ludowikusné Szalai Anna
(72), id. Markóth Mihály (61), Bacsa Ferenc (68),
Kopárdi Lászlóné Kelemen Mária (73), Czeglédi Jánosné
Németh Julianna (52), Szabó Mihály (58), Hoppál
Zoltánné Holp Mária (42), ifj. Kulcsár Zsigmond (30),
Andó Ferenc (T.püspöki, 86), Pásztor András (Óbala,
77).

Nyugodjanak békében!
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A RÁDIÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS MŰSORA A 96,4 Mhz-en
TeL: 56/390-676
Hétfő
06.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós!
08.00: Hírek
08.20: Zenés lapozgató
10.00: Hírek
10.20: Extra
11.00: Sztár zene
12.00: Hírek
13.00: Zenés délután
17.30: BBC hírek
19.00: BBC hírek
19.50: Esti mese
20.00: Hírek
20.20: Újdonság magnósoknak!
22.00: Műsorzárás

Kedd
06.00:
08.00:
08.20:
10.00:
10.20:
11.00:
12.00:
13.00:
17.30:
17.35:
19.00:
19.50:
20.00:
20.20:
22.00:

Jó reggelt, Törökszentmiklós!
Hírek
Zenés nosztalgia műsor
Hírek
DL Stúdió műsora
Sztár zene
Hírek
Zenés délután
BBC hírek
Gyerekszáj
BBC hírek
Esti mese
Hírek
Rockműsor
Műsorzárás

Szerda
06.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós!
08.00: Hírek
08.20: Rockműsor ismétlése
10.00: Hírek
10.20: Record Express félórája
11.00: Sztárzene
12.00: Hírek
13.00: Zenés délután
17.30: BBC hírek
17.35: Lemezbörze
18.20: Hasznos tanácsok
19.00: BBC hírek
19.50: Esti mese
20.00: Hírek
20.20: Slágerparádé
22.00: Műsorzárás

Péntek
06.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós!
08.00: Hírek
08.20: Zenei turmix
10.00: Hírek
10.20: Extra
11.00: Sztár zene
12.00: Hírek
13.00: Zenés délután
17.30: BBC hírek
18.20: Önkormányzati fórum
19.00: BBC hírek
19.50: Esti mese
20.00: Hírek
20.20: Zenés lapozgató
22.00: Műsorzárás

Szombat
07.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós!
09.00: Hírek
09.20: Dance party
10.00: Hírek
10.20: Hasznos tanácsok
11.00: Sztár zene
12.00: Hírek
13.00: Operett gála
14.00: Szív küldi
17.00: Hírek
17.20: Zenés nosztalgia műsor
19.00: BBC hírek
19.50: Esti mese
20.00: Hírek
20.20: Slágerparádé
22.00: Műsorzárás

Vasárnap
07.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós!
09.00: Hírek
09.05: Szív küldi
11.00: Hangfalfestő (BBC műsora)
12.00: Hírek
12.30: Magyar nóták
13.00: Szieszta
14.00: Telefonos játék
16.20: Sztár zene
17.00: Hírek
18.20: Rádiós jegyzet
19.00: BBC hírek
19.50: Esti mese
20.00: Hírek
20.20: Slágerlista
22.00: Műsorzárás

Fitness müzlik
reggelire

Fitness szendvicsek
a munkahelyre
Gyümölcsös:
1 szelet pirítósra kenjen diabetikus szilvalekvárt, helyezzen a tetejére vékony almaszeleteket, és díszítse egy csipet reszelt dióval. A
tetejére ismét pirítós kerülhet.

Banános:
Törjön össze 1 banánt villával, ízesítse pár
csepp édesítőszerrel, szórjon rá 2 ek zabpelyhet. Keveije össze, és dolgozza el egy kevés
vízzel.

Szójás:
1 szelet kenyeret kenjen meg szójafasírtkrémmel, pirítsa meg melegszendvicssütőben. Halmozzon rá zöldfélét, és borítsa
be még egy szelet pirítóssal.

Kefires:
1 doboz kefirhez keveijen 3 ek zabpelyhet, 1
mk lenmagot. Éjszakára tegye hűtőbe, reggel
pici mézzel ízesítve, hidegen fogyasztható.

Fitness saláták vacsorára

Csütörtök
06.00: Jó reggelt, Tőrökszentmiidós!
08.00: Hírek
08.20: Slágerlista
10.00: Hírek
10.20: Kabaré
11.00 : Sztár zene
12.00: Hírek
13.00: Zenés délután
17.30: BBC hírek
18.20: DL Stúdió műsora
19.00: BBC hírek
19.50: Esti mese
20.00: Hírek
20.20: Kívánságműsor
22.00: Műsorzárás

Csoóri Sándor:
Farsangi kutyabál
De érdekes volna,
ha kutyabál volna,
S farsang napján
minden kutya
bálba kutyagolna.
Nagy kutya is,
kis kutya is,
kit csíp még a bolha.

Komondor kényelmes,
lassú táncot ropna,
Puli Pali csárdást,
ahogy meg van írva;
sötét szőre, bozontja
a szemébe lógna.
Csau csacsacsázna,
a foxi bokázna,
a többi vén kutya meg
leülne a hóba.

2-3 db fekete retekből: nagy lyukú reszelőn lereszeljük, 2 ek almaecettel és 1 ek mézzel, csipet
sóval elkeverjük, pici vízzel felöntjük, legalább 1 napig hűtőben érleljük.
1 fej káposztából: nagy lyukú reszelőn lereszeljük , összekeverjük 1 ek mézzel, pici sóval, kevés köménymaggal, 1 fej reszelt hagymával, pici vízzel. Azonnal is fogyasztható.
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